Geschiedenis van België.
Deel 4
De staatkundige en godsdienstige omwenteling.
De regeering van Albertus en Isabella. Het
Spaansch stelsel tot den vrede van Munster (1648)

Henri Pirenne

bron
Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4. De staatkundige en godsdienstige omwenteling.
De regeering van Albertus en Isabella. Het Spaansch stelsel tot den vrede van Munster (1648).
Samenwerkende Volksdrukkerĳ, Gent 1925

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/pire002gesc04_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
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V

Voorrede
Bij het bewerken van dit boekdeel, was ik tamelijk verlegen. Ik stond, inderdaad,
eerst vóór het meest bestudeerde, en vervolgens vóór het meest verwaarloosde
e

deel onzer geschiedenis. Voor de omwenteling der XVI eeuw maakte de overmaat
der uitgegeven teksten en der moderne werken mijn taak schier zoo moeilijk als
hun schaarschheid voor het volgend tijdvak. Eenerzijds mocht ik niet te zeer
uitweiden over bijzonderheden en, anderzijds, moest ik trachten de leemten eener
waarlijk al te onbeduidende documenteering aan te vullen. De lezer zal de uitslag
van een zeer lastigen arbeid waardeeren. Hoe hij daarover ook oordeele, toch zal
hij, hoop ik, de rechtzinnigheid en de goede trouw van mijn streven erkennen.
Evenals in de vorige deelen van dit werk, betrachtte ik vooral, het nationaal leven
te onderzoeken en te verklaren. Mijn aandacht ging veel meer naar de veranderingen
van de partijen, van de staatkundige theorieën, van de godsdienstige gedachten,
van de instellingen, van de economische verschijnselen en van de maatschappelijke
verhouding, dan naar de oorlogen en naar de diplomatie. Omtrent deze laatsten,
trad ik maar in bijzonderheden voor het tijdvak, dat het land daaraan rechtstreeks
deel nam, wil zeggen voor het tijdvak tusschen den dood van Requesens en dien
van don Juan. Vóór en na hetzelve, worden zij geleid door Spanje en derhalve
volstond het mij, de hoofdtrekken te schetsen van de achtereenvolgende
gebeurtenissen, waarin België slechts een lijdelijke rol speelt. En dan nog moest ik
mij bepalen bij haar betrekkingen met onze geschiedenis.
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De scheiding van de Nederlanden in twee afzonderlijke Staten, in 1579, deed de
veldtochten van Farnese, van Spinola en van hun opvolgers tegen de Republiek
der Vereenigde Provinciën schier heel en al buiten mijn onderwerp vallen; het spreekt
derhalve van zelf, dat ik dan nog minder te gewagen had van de tusschenkomst
der Spaansche legers in Frankrijk en in Rijnland. Leiddraden om zich terug te vinden
in den warboel van oorlogen en onderhandelingen worden verstrekt door tal van
voortreffelijke werken, waaronder ik het genoegen heb, met erkentelijkheid te
vermelden: Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, van P.-J. Blok, Histoire de
l'Allemagne à l'époque de la Contre-Réforme et de la Guerre de Trente Ans, van
Maurice Ritter, La République des Provinces-Unies, la France et les Pays-Bas
Espagnols, van A. Waddington, La Rivalité de l'Espagne aux Pays-Bas de 1635 à
1700, van H. Lonchray, Alexandre Farnèse, van P. Féa en Ambroise Spinola van
A. Rodriguez-Villa.
De monarchale herstelling en vooral de katholieke herstelling, die met Alexander
Farnese beginnen en onder Albertus en Isabella voltrokken worden, werden nog
niet behandeld. En toch verdienen deze onderwerpen alleszins een naarstige studie,
want die beide groote feiten verklaren vele der eigenschappen, welke België tot
hiertoe bewaarde. Schier altijd moest ik steunen op mijn eigen krachten voor het
ontwikkelen van een tijdvak, dat zulken grondigen invloed op onze geschiedenis
oefende. Ongetwijfeld bood het onlangs verschenen werk van V. Brants: Albert et
Isabelle, mij een kostbare hulp. Doch schrijver raakt slechts een gedeelte aan van
het onderwerp dat ik behandelen moest. En de uitgegeven bronnen zijn zoo
ontoereikend, dat ik, voor tal van punten, genoopt was, de archieven te doorsnuffelen.
In die omstandigheden laat het zich begrijpen, dat het tafereel, dat ik van den
toestand des lands gedurende de regeering der aartshertogen en tot den vrede van
Munster schetste, tamelijk onvolledig is. In der waarheid, kan het slechts voor een
eerste proeve doorgaan. Doch ik zal den tijd noch de moeite betreuren welke het
mij kostte, zoo dit eenige werkers aanspoort, hun navorschingen te richten
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naar een zoo slecht gekend, en toch zoo belangwekkend tijdvak.
Nogmaals mocht ik mij verheugen in de talrijke blijken van welwillendheid, welke
mijn werk verwekte. Ik ben den Heer H. Vander Linden, hoogleeraar der Universiteit
van Luik, de mededeeling verschuldigd van de briefwisseling van des Traos, en den
Heer Ch. Hirschauer, lid van de ‘Ecole française’, te Rome, van die van J. Sarrasin.
Onuitgegeven bescheiden of zeer nuttige inlichtingen werden mij verstrekt door
den betreurden Ch. Duvivier, alsmede door de Heeren J. Cuvelier en E. Fairon,
archivarissen aan het Rijksarchief te Brussel en te Luik, Th. Gobert, provinciaal
archivaris te Luik, A. Fayen, gehecht aan het Belgisch Geschiedkundig Instituut te
Rome, G. de Boer, te Amsterdam, G. Cohen, te Parijs en R. Häpke, te Berlijn. Ten
slotte geliefde het mijne vrienden, de Heeren P. Thomas en F. Arnheim, de proef
van dit boekdeel te lezen en mij verbeteringen aan te wijzen, waarover ik hun
erkentelijk dank zeg.
Gent, 23 Juni 1911.
H. PIRENNE.
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Eerste boek
Het Spaansch stelsel
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Hoofdstuk I
De hertog van Alva
I
Philips' eigen politiek in de Nederlanden bevestigt zich eerst van den dag, waarop
hij besloot er den hertog van Alva heen te zenden. Tot dan toe had hij, tegenover
zijne Belgische gewesten, het stelsel van Karel V gevolgd. Wel had hij nieuwe
bisdommen opgericht, doch hij had de politieke instellingen geëerbiedigd; hij had
alle oorzaak tot vredebreuk vermeden; hij had, al was het met tegenzin en
onbehendigheid, getracht de openbare meening te voldoen. Al die lankmoedigheid,
al die toegevingen hadden tot niets gediend. Te vergeefs had hij zijne troepen
teruggeroepen, te vergeefs had hij zich van Granvelle ontmaakt en had hij voor de
edelen de vlag gestreken. Hoe toegevender hij zich getoond had, des te stouter de
oppositie geworden was. In den beginne louter staatkundig, had zij later den
Bourgondischen Staat tegenover den Spaanschen Staat willen herstellen. Vervolgens
was zij zoo vermetel geweest, de vrijheid van geweten te eischen en aldus de door
het Calvinisme onderhouden beroering te bevorderen en ten slotte den opstand der
‘beeldebrekers’ te verwekken. De koninklijke majesteit en de goddelijke majesteit
waren gelijkelijk beleedigd geworden. Voor den katholieken koning had de geëischte
zelfstandigheid slechts tot de zegepraal der ketterij geleid. Eene en andere verwierp
hij; zijne belangen als vorst kwamen overeen met de belangen der Kerk, tot wier
be-
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schermer hij zich had aangesteld; derhalve had hij eindelijk besloten zijne noordelijke
onderdanen op voorbeeldige wijze te kastijden en hun bovendien dat staatkundig
en godsdienstig absolutisme op te leggen, dat in Spanje heerschte. Want, om èn
de ‘verschuldigde gehoorzaamheid’ èn de godsdienstige eenheid in de Nederlanden
te herstellen, volstaat het, daar het Spaansche stelsel in te voeren. En aan die taak
zal de hertog van Alva zich toewijden. Hij komt niet alleen om de muiters te kastijden
en de ketters uit de roeien. Hij had opdracht gekregen de regeering te
verspaanschen, deze in alles aan den raad van Madrid te onderwerpen, van het
land een presidio te maken, van waar uit de Spaansche macht, zonder vrees voor
nieuwe opstanden, zich beijveren kon haar gezag en haar geloof aan Frankrijk, aan
Engeland, aan het Duitsche Rijk op te dringen en, van uit die voortreffelijke ligging
in Midden-Europa, het werk van Karel V te hernemen, wil zeggen: de heerschappij
over de wereld trachten te bemachtigen en de zegepraal van het catholicisme te
bewerken.
Dank zij de landvoogdessen waren de Nederlanden tot dusverre, niettegenstaande
de afwezigheid des vorsten, in rechtstreeksche gemeenschap met de dynastie
gebleven. Margareta van Oostenrijk, Maria van Hongarije, Margareta van Parma
waren ‘van den bloede’, en door hare aanwezigheid behielden de Belgische
provinciën nog eenigszins den schijn harer aloude Bourgondische onafhankelijkheid.
Van Alva's aankomst af, verloren zij ook dien. Inderdaad, met dezen, kwam de
regeering van de landen ‘van herwaarts over’ in handen van een vreemdeling,
eenvoudig werktuig zijns meesters, voor wien alleen hij handelde. De oudste
‘erfstaten’ der monarchie worden als overwonnen land beschouwd. Alva zal zich
niet laten huldigen in de provinciën en zal hare privileges niet bezweren. Hij zal
maar één woord gestand blijven: dat welk hij den koning gat bij zijn vertrek.
Die koning zoekt overigens de gemoederen omtrent zijne bedoelingen te misleiden;
dat ligt in zijn aard. Officieel vertrouwt hij den hertog van Alva slechts het
krijgsbevelhebberschap, terwijl Margareta van Parma landvoogdes blijft. Vooral,
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en klaarblijkelijk om het volk gerust te stellen, veinst hij zelf naar Brussel te willen
vertrekken. Hij laat zulks verstaan aan den paus, die hem smeekt tot zijne
(1)
onderdanen te gaan ‘met goedertierenheid en geenszins met vuur en staal’ . Hij
wordt gramstorig als men zijn vertrek schijnt te betwijfelen. Hij doet zijne kleederen
inpakken, geeft 200,000 dukaten uit voor de toebereidselen, laat Pius V bidden voor
zijn voorspoedige reis en Margareta van Parma hem schepen te gemoet zenden.
Toch is hij vast besloten, niet te gaan. Hij wil niet aanwezig zijn bij de vernietiging
dier privileges, die hij gezworen heeft te zullen eerbiedigen, bij de terechtstellingen
die hij bevolen heeft; hij wil geen bloed zien; hij wil de smeekingen zijns volks niet
hooren. Later, als het werk volbracht is, zal hij komen ‘als een goede vader’ om
vergiffenis te schenken. Middelerwijl schrijft hij nauwgezet en koelbloedig de te
treffen maatregelen voor en wijst hij de eerste slachtoffers aan; Montigny, kort te
voren in Spanje gekomen, behoort juist tot dezen: hij mag niet ontsnappen. Philips
paait hem dus met beloften en praatjes, tot den dag waarop zijn trouwe dienaar
hem zal berichten, dat het oogenblik tot handelen gekomen is.
Dat alleen bewijst, dat de koning en de hertog overeengekomen zijn omtrent een
goed doordacht samenplan. De rollen zijn opperbest verdeeld. In schijn blijft de
eerste vreemd aan de beteugeling. Heel de openbare verantwoordelijkheid van hun
gemeenschappelijk werk laat hij den anderen, die ze zonder de minste aarzeling,
ja met vreugde op zich neemt.
Don Ferdinand Alvarez de Toledo, hertog van Alva en markies van Soria, was in
1567 negen en vijftig jaar oud; hij behoorde tot dat geslacht, dat de Spaansche
macht over Europa had zien verspreiden. Al de fierheid van zijn krachtdadig en
krijgszuchtig ras had zich lucht gegeven op de slagvelden waar hij, voor Karel V,
tegen de Franschen en tegen de protestanten gevochten had. In zijn oogen versmolt
zijns konings grootheid zich met Spanje's grootheid. De klachten der Belgische
heeren tegen

(1)

Gachard: Les Bibliothèques de Madrid et de l'Escurial, blz. 93 (Brussel, 1875).
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de regeering van Philips II hadden hem als het ware persoonlijk gekrenkt. Reeds
in 1564, bekende hij immers dat het lezen hunner brieven alleen hem waanzinnig
(1)
maakte . Overigens haatte hij de Nederlanders, en verheugde het hem, hun de
minachting te kunnen betaald zetten, waarmede Chièvres en de Flamencos vroeger
de Castilianen bejegenden. Oud Christen, verfoeide hij de godsdienstige
verdraagzaamheid, wier aanhangers hij als ketters aanzag. Trotsch op zijn adel,
verachtte hij een land, waar de burgerij een overwegenden invloed uitoefende.
Sober, hoogmoedig als hij was, verborg hij geenszins zijn afkeer voor de luidruchtige
vroolijkheid, de lange drinkpartijen, de losse gemeenzaamheid van een volk, wiens
karakter hij onmogelijk doorgronden kon en wier deugden, rondborstigheid,
arbeidzaamheid, hartelijkheid en menschlievendheid, hem zelfs zoovele gebreken
voorkwamen. Ten slotte, was hij geenszins een grof soldaat. Zijn koele doch verfijnde
beleefdheid dwong eens ieders eerbied af. Hij was zichzelf volkomen meester en
zijne tijdgenooten bewonderden de omzichtigheid, waarvan hij èn als krijgsman èn
als diplomaat blijk gegeven had. Slechts na rijpe overweging nam hij een besluit,
doch eens dit besluit genomen, ging hij met onwankelbare wilskracht recht op zijn
doel af. Het was zooals Michelet zoo wel zegt, ‘een middelmatig genie, dat echter
sterk was door de duidelijkheid zijner besluiten, door den eenvoud zijner strevingen
en door zijn hartstocht’.
Naar de Nederlanden gezonden om muiters te kastijden, die in zijne oogen
geenerlei medelijden verdienden, en om een staatswezen te vernietigen, dat met
de majesteit zijns konings onvereenigbaar was, ging hij zonder dralen den ingeslagen
weg op. Nooit voelde hij, wij zeggen niet de minste wroeging, - want zulk woord past
niet bij zulk een man, - doch zelfs de minste aarzeling. Hij werd niet gewaar, dat hij
zelf hinderpalen op zijn weg deed ontstaan. Hij kende maar één stelsel van regeering:
geweld of liever schrikaanjaging. Zonder besef van het mogelijke noch erbarming
te kennen, stapte hij steeds met gerust geweten vooruit te midden der
opeengestapelde rampen.

(1)

Geschiedenis van België, deel III, blz. 392.
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't Was plichtbesef, en niet wreedheid die hem tot folteren aanzette, en zijne zielsrust
tegenover zijne slachtoffers is met die van Robespierre te vergelijken. Bij den eenen
en bij den anderen is de rechtzinnigheid even algeheel en even verschrikkelijk; de
eene als de andere neemt heel de verantwoordelijkheid voor het vergoten bloed op
zich. ‘Het is oneindig beter, zal hij schrijven, een door oorlog verarmd en zelfs ten
onder gebracht land voor God en den koning te behouden, dan het zonder oorlog
(1)
gaaf te houden voor den booze en de ketters, dezes trawanten’ . Twintig jaar later,
had Alva er wellicht anders over gedacht. Doch zijns inziens, bestaat geen andere
godsdienst dan die der oude Spanjaards, die de kruistochten tegen de Mooren
meegemaakt hebben en geen onderscheid kennen tusschen ketters en ongeloovigen.
Zulke lieden hebben geen andere ijvermiddelen dan vuur en zwaard. Het is als
krijgslieden, dat zij voor Christus en voor den koning vechten. Zij bestrijden den
mensch en slaan geen acht op den geest. Zij handelen als krijgslieden en
staatkundigen, en hoewel zij voor de Kerk strijden, laten zij zich niet door deze
leiden. Zijn leven lang bejegende Alva de bisschoppen met hoogmoed en legde hij
tegenover de Jezuïeten een onoverwinbaar wantrouwen aan den dag.
Zoo hij tot een onmeedoogende beteugeling besloten was, moet hij daarentegen
geloofd hebben, dat zijne taak lang noch moeilijk wezen zou. Immers, had de koning
hem geen onweerstaanbare krachten meegegeven? Hij beschikte over negentien
vendels van het tercio van Napels onder Alonzo de Uloa, tien van het tercio van
Sicilië onder Julian Romero, tien van het tercio van Lombardije onder Sancho de
Londoño, veertien van het tercio van Sardinië onder Gonçalo de Bracamonte, in 't
geheel over ongeveer 9000 man oude beproefde troepen, die nooit geweken zijn.
Zijne ruiterij bestond uit 1200 Italiaansche of Albaneesche soldaten, met inbegrip
eener keurbende van 200 bereden musketiers, alles aangevoerd door zijn bastaard
don Fernando de Toledo, grootprior van Castilië. Bij den staf was eene groep

(1)

Gachard: La Bibliothèque nationale à Paris, deel I, blz. 404 (Brussel, 1875).
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Italiaansche ingenieurs toegevoegd, waaronder de beroemde Chiapin Vitelli, een
der beste vestingbouwers van dien tijd. De uitrusting der troepen was onberispelijk
en bij hun marsch door Savoye, het Vrijgraafschap, Lotharingen kwam men van
heinde en ver toegeloopen om den wille van hun krijgshaftig voorkomen, hunne
glinsterende wapens, hunne flink geschaarde gelederen, hunne talrijke troswagens,
gevolgd door een schitterende bende vrouwen, acht honderd te voet en vier honderd
(1)
te paard, ‘schoon en dapper als vorstinnen’ . 't Was als de marsch van Cesar's
legioenen ter verovering van Belgium. Een iegelijk was opgewekt, vooral de
Spaansche veteranen, die van te voren in hun schik waren, dat zij die van de
Nederlanden, dat samenraapsel van Luteranos en vijanden des konings, de les
zouden mogen spellen.
Zoodra Margareta van Parma den hertog zag, vervlogen hare laatste
begoochelingen. Hoewel hij haar een ‘allergrootsten eerbied’ betuigde, en haar
(2)
bevestigde dat hij zich onder hare bevelen stelde ‘juist als Berlaymont en Aremberg’ ,
begreep zij dat die ‘kapitein-generaal’ voortaan de meester was en zij voor niets
meer telde. Hare ijdelheid had zich wellicht met een uiterlijken schijn van gezag
tevreden gesteld, doch zij wou de medeplichtigheid aan hetgeen zij voorzag niet
deelen. Tegenover den onverbiddelijken man, die haar koelbloedig aanried hem
met al de verantwoordelijkheid te belasten en die bereid was al den haat te dragen
n

die ging losbarsten, wilde zij niet langer te Brussel blijven. Reeds den 29 Augustus
verzocht zij den koning haar te laten vertrekken. Zij ontving daartoe oorlof in October
en, einde December reeds, trok zij naar Italië.
Alva had, overigens, niet op haar vertrek gewacht om te handelen. Dadelijk, en
om alle pogingen tot opstand te verijdelen, legert hij behendig zijne troepen in de
gemeenten rondom Brussel, ten einde ze desnoods in een enkelen nacht te kunnen
verzamelen. Voor de eerste maal, moeten de groote Belgische steden bestendige
bezettingen onderhouden. Te Antwerpen be-

(1)
(2)

Brantôme: OEuvres, deel I, blz. 163 (Parijs, 1858).
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel I, blz. 566 (Brussel, 1848).
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ginnen de Italiaansche ingenieurs met het bouwen eener onneembare vesting,
veilige wijkplaats voor het leger zoowel bij opstand binnenslands als bij vreemden
inval. Terstond laat de Spaansche macht of liever het Spaansch geweld zich met
overmoed gevoelen; in de taveernen spreken de soldaten barsch tot de waarden
en laten zich het beste opdienen, terwijl zij de burgerij ergeren door hunne
losbandigheid en door de overdreven uitingen hunner Spaansche godsvrucht,
(1)
kruisdragingen en openbare geeselingen . Aan het hof hebben de nationale
ambtenaars en raadsheeren last van verdenking en kwaadwilligheid. Heel de
omgeving des hertogen is louter Spaansch en hij zelf wil nooit Fransch spreken.
Zijn trotsch, koel voorkomen schrikt de heeren af. Egmond heeft hem nauwelijks
gezien, of hij is een ander mensch geworden. Hij eet niet meer en 's nachts hoort
men hem koortsachtig zijne kamer op en neer loopen; ofwel wordt hij door aanvallen
van gramschap aangegrepen en spreekt hij van zich te Gaasbeek op te sluiten en
(2)
‘de brug op te halen’ . Op heel het volk drukt die doodsangst, welke een
onverbiddelijke, heimnisvolle ramp voorafgaat.
Behendigheidshalve wellicht, voorzichtigheidshalve in alle geval, gaat de hertog
zonder overijling te werk. Hij bereidt zijn eersten slag, die treffen moet, lang van te
voren. Deze is raak. Op 9 September worden de graven van Egmond en van Hoorn
plotseling te Brussel, en burgemeester van Straelen te Antwerpen aangehouden.
Minder dan veertien dagen later, op 21 September, komt in Spanje het bevel, ook
Montigny te lijve te vatten.
Terzelfder tijd, van 9 tot 13 September, wordt de Raad van beroerten ingesteld.
Samengesteld uit zeven leden onder den invloed van drie Spanjaards, Del Rio,
Vargas en Roda, is die raad geen eigenlijke rechtbank. Zijne zending bestaat slechts
in het voorbereiden der vonnissen, die de regeering in haar eigen naam uitvaardigt.
Het is eigenlijk eene rechtsmacht voor den staat van beleg, die niet de minste
rekening houdt met 's lands

(1)
(2)

Cornelis en Philips van Campene: Dagboek, uitg. F. De Potter, blz. 33, 49 (Gent, 1870).
Poullet: Correspondance de Granvelle, deel II, blz. 597 (Brussel, 1880).
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(1)

gewoonten, overleveringen en vrijheden . In het schrikbewind dat Alva op de
Nederlanden doet wegen, neemt hij dezelfde plaats in als de Revolutionnaire
Rechtbank in het bloedigste tijdstip der Fransche Omwenteling. Hier evenals daar,
worden de persoonlijke waarborgen, de eenvoudigste vormen der rechtspleging
geofferd aan het beoogde doel, openbaar welzijn of Staatsreden. Hier als daar, ziet
men dezelfde bloeddorstige, koortsachtige bedrijvigheid. Als de hertog te Brussel
is, blijft hij zeven uren daags in den raad, en teekent hij onverpoosd
n

terdoodveroordeelingen. Den 4 Januari 1568 worden 84 menschen terechtgesteld,
n

n

n

(2)

n

den 20 Februari 37, den 21 Februari 71, den 20 Maart 55 enz. . Den 3 Maart
worden op hetzelfde uur, over heel het land, 1500 slachtoffers gemaakt. En 't is niet
uit hoofde van ketterij, dat al die ongelukkigen vermoord worden, want Alva laat de
misdaden tegen het geloof aan de kettermeesters over. Hij bemoeit zich alleen met
de oproermakers, wil zeggen: muiters, beeldstormers, onderteekenaars van het
Eedverbond, aanhoorders der preeken, onvoorzichtigen kortom die, door de
gebeurtenissen van 1566 opgehitst, nu enkele dagen oproer of wanorde met den
(3)
dood betalen . De rechtzinnige katholieken zien zeer goed in, ‘dat men zich niet
(4)
bekommert met de zielen’ . Zij merken het des

(1)
(2)
(3)

Poullet: Histoire du droit pénal dans le duché de Brabant, blz. 118 (Brussel, 1870).
Gachard: Le Conseil des troubles, in Etudes et notices historiques, deel I, blz. 142 en volg.
(Brussel, 1890).
Bij gebrek aan nauwkeurige inlichtingen is het onmogelijk het aantal slachtoffers des hertogen
e

van Alva te schatten. De min of meer officieele cijfers, in de XVI eeuw gegeven, verschillen
van 18,000 tot 6 000. Zie Gachard: Etudes et notices, deel II, blz. 366. Het eerste getal wordt
geleverd door de protestanten, het ander door de Spanjaards. J. Meyhoffer: Le martyrologe
protestant des Pays-Bas, 1523-1597 (Nessonvaux, 907), levert belangwekkende gegevens,
die echter niet toelaten over het geheel te besluiten. Zie V. Fris: Revue de l'Instruction Publique,
1907, blz. 402 en volg. Wat de vraag immer onopgelost zal laten, is de vernieling, na de
Pacificatie van Gent, van een groot gedeelte van het archief betreffende de crimineele
gedingen. Zie, voor Valencijn, een voorbeeld in Simon Leboucq: Troubles de Valenciennes,
blz. 167 (Brussel, 1864). De beteugeling was vooral verschrikkelijk van 1567 tot 1569. Een
e

(4)

beknopt gedacht daarvan biedt het lezen van Ad. Hocquet: Tournai et le Tournaisis au XVI
siècle (Brussel, 1906). Het zekerste schijnt met Gachard te blijven bij het cijfer van 6 tot 8000
omgebrachten. De Spaansche vijanden van den hertog van Alva, in 1574, beschuldigden
hem 6000 menschen te hebben doen sterven. Zie Corr. de Philippe II, deel III, blz. 40.
Piot: Correspondance de Granvelle, deel IV, blz. 292.
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te beter, daar de ‘bloedraad’ met het doodvonnis steeds de verbeurdverklaring der
goederen uitspreekt. Aldus wordt de slachting ook een voordeelige speculatie: de
onderdanen des konings worden slechts vermoord om Philips met hunne have te
verrijken. In 1573 zal Alva er zich op beroemen hem, niets dan met
(1)
verbeurdverklaringen, 500,000 dukaten rente te hebben bezorgd .
Overigens heeft de Raad van beroerten, evenals de Revolutionnaire Rechtbank,
het beoogde doel bereikt. De steeds opgeheven bijl en de steeds gapende kerkerdeur
ploften de overgroote meerderheid der bevolking in een weergaloozen schrik. Onder
den plotselingen en geweldigen slag die haar neerwierp, schijnt zij verbijsterd. En,
al hadden zij willen weerstand bieden, hoe dien ingericht in de met Spaansche
soldaten bezette steden? Zij die kunnen, vluchten dan ook naar het buitenland.
Anderen verbergen zich op den buiten, waar zij door wanhoop en ellende tot
struikroovers vervallen. Onder den naam van ‘boschgeuzen’ of ‘boschvrienden’,
van bosquillons, feuillants of blitres, zwerven zij bij benden door Neer-Vlaanderen
en het Doornijksche, waar zij de bevolking schrik aanjagen, op den arme teren en,
uit wraak, de kerken plunderen en de pastoors vermoorden die in hunne handen
vallen.
e

Dat Vendée der XVI eeuw vermocht niet meer, dan de aanslagen die sommige
(2)
vastberaden edellieden tegen den persoon des landvoogds beproefden . Werkelijk
waren de maatregelen al te goed getroffen en de krachten van den hertog al te
groot, om iets binnenslands hoeven te vreezen. Doch hij verwachtte er zich aan,
van buitenslands te worden aangevallen, weshalve hij, reeds bij zijne aankomst te
Brussel, 11.000 ruiters in Duitschland had gelicht.
(3)
Hij wist, inderdaad, dat de prins van Oranje, te Dillenburg teruggetrokken , de
eenige hoop was van de uitwijkelingen

(1)
(2)
(3)

Gachard: Correspondance de Philippe II, deel II, blz. 216.
De Ghellinck Vaernewijck: Un complot contre le duc d'Albe en 1568. Bull. de l'Acad.
d'Archéologie de Belgique, 1901, blz. 160.
Omtrent het verblijf van Willem te Dillenburg en de hulp die hij van zijne familie kreeg, zie C.
Dönges: Wilhelm der Schweiger und Nassau-Dillenburg (Dillenburg, 1909).
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die sedert den zomer 1567 te land en te water de provinciën verlieten. Het afsterven
van Bergen en van Brederode, de aanhouding van Egmond, van Hoorn en van
Montigny hadden al het gezag dat 's lands adel genoot, op hem overgedragen. De
jonge graaf van Hoogstraten volgde hem in zijne ballingschap; Marnix bracht hem
de medewerking van zijn talent als schrijver en als redenaar; Jacob van Wesembeke
hield onverpoosd briefwisseling met zijne aanhangers in het land en in den vreemde
en zorgde voor zijne geldmiddelen. En zijn broeder, de vurige Lodewijk van Nassau,
drong voortdurend aan, de zaak aan te durven.
Alles wel ingezien, waren de kansen van een openlijken strijd tegen den hertog
van Alva gunstiger dan ze wel mochten schijnen. In de Nederlanden, was de
verontwaardiging algemeen. In Frankrijk, zou eene onderneming tegen Philips'
trawant de Hugenoten zeker niet onverschillig laten. En Duitschlands hulp scheen
nog zekerder. Inderdaad, keizer Maximiliaan II liet blijken, dat hij de handelwijze
des hertogen afkeurde; reeds in Februari 1568 had hij zulks te Madrid verklaard.
Doch Oranje, die zelf Lutheraan is, rekent vooral op de hulp der Luthersche vorsten.
Hij vat het ontwerp op, het Duitsche Rijk in zijne zaak te betrekken. Hij spreekt en
handelt als een Duitsche vorst. Stouthartig herinnert hij er aan, dat de Nederlanden
een kreits van het Duitsche Rijk zijn en dat zij het recht hebben, dezes bescherming
tegen hun verdrukker in te roepen. Hij wacht zich wel, overigens, den koning van
Spanje, zijn wettelijken opperleenheer, te beschuldigen. Hij heeft het alleen gemunt
op den vreemden dwingeland, die de provinciën als overwonnen land behandelt,
hare privileges verkracht en ze onder zijne willekeur gebukt houdt. Zelf protestant,
raakt hij, om de katholieken niet te verontrusten, niet eens de godsdienstquaestie
aan. De oorlog dien hij wil aanvangen, is een nationale oorlog. Hij richt zich tot al
de vaderlanders. Wat hij eischt, is de vrijheid van geweten, het behoud der privileges,
de bijeenroeping der Staten-Generaal, kortom het volksgezind programma, tot
hetwelk heel de bevolking zonder onderscheid in 1566 toetrad.
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Reeds in het voorjaar 1568 was zijn plan gereed. De verpanding zijner goederen,
de hulp van zijne verwanten en die van eenige Duitsche vorsten, de vrijwillige
bijdragen van de in Engeland, in Friesland, in Keulen, in de Palts uitgeweken
Calvinisten, hebben hem de noodige middelen verstrekt om eenige maanden lang
een niet te versmaden leger te onderhouden. Zijne luitenants zullen de Nederlanden
overweldigen langs verschillende punten tegelijk. Hij zelf zal met het gros der troepen
achteruit blijven, om naar de omstandigheden en op het gepast oogenblik te
handelen. Het land, dat door zendelingen en schriften bewerkt is, zal bij de komst
zijner bevrijders ongetwijfeld opstaan, en, met de hoop, de verloren wilskracht
terugvinden.
In de maand April, terwijl de heer van Villiers met twee tot drie duizend man de
grens te Maastricht overschrijdt, valt Lodewijk van Nassau met zijn broeder Adolf
in West-Friesland. Villiers wordt bij Dalhem in de pan gehakt en gevangen genomen.
en

Doch den 23 Mei ontmoet Lodewijk van Nassau, die van Emden komt, te Heiligerlee
de troepen die de hertog van Arenberg tegen hem aanvoert; deze worden verslagen
en op de vlucht gedreven na een hevig gevecht, waarbij Arenberg en de jonge Adolf
het leven verliezen. Lodewijk gaat daarop dadelijk Groningen belegeren.
Natuurlijk kan die slag een veldheer, als den hertog van Alva, verrassen noch
ontmoedigen. Hij zal zelf de nederlaag zijner luitenants herstellen. Doch vooraf wil
hij zijne macht bevestigen en de opstandelingen schrik aanjagen door een
schitterende uiting zijner justitie. Op 28 Mei wordt het paleis van Kuilenburg, waar
n

in 1566 het Eedverbond gesloten werd, tot op den grond toe geslecht. Den 1 Juni
heeft een eerste terechtstelling van edelen plaats op de Groote Markt te Brussel;
n

n

den 2 bestijgen Villiers en van Straelen op hunne beurt het schavot; den 5 wordt
het volk verstomd door de onthalzing van Egmond en van Hoorn, geweldige uiting
van de macht van het nieuw bewind, met dewelke Alva aan Oranje antwoordt,
evenals de Fransche Omwenteling later met de halsrechting van Lodewijk XVI zal
antwoorden aan het tegen haar verbonden Europa.
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Dan eerst marcheert de hertog, zonder haast, naar het Noorden, als iemand die
niet twijfelt aan de zege. Hij valt te Jemmingen op Lodewijk van Nassau die reeds
aan 't wijken was; met den eersten stoot, werpt hij hem ontredderd naar Duitschland
n

terug (21 Juli); middelerwijl drijven de graaf van Roeulx en de burggraaf van Gent
gansche benden Hugenoten uit Artesië.
Toch heeft die dubbele tegenslag den prins van Oranje niet ontmoedigd. In Juni,
geeft hij een krijgsmanifest uit, dat de soldaten van de door den hertog van Alva
weggezonden Waalsche regimenten onder de wapens roept. In Juli richt hij zich èn
tot de Lutheranen, èn tot hen ‘die een echt Dietsch hart hebben’. Ten slotte verklaart
hij zich, eenige dagen alvorens de Maas over te steken, de verdediger van ‘de
(1)
vrijheid des vaderlands’ .
Zijn leger, samenraapsel van Duitsche soldeniers, Fransche Hugenoten,
Vlaamsche en Waalsche Calvinisten, telde iets meer dan 25.000 man. Alva die
verplicht was, bezettingen in de voornaamste steden te laten, had er zeker zooveel
niet. Doch hij wist, dat de prins den veldtocht niet lang kon uithouden; immers, deze
had zijne troepen niet meer dan eene maand soldij kunnen betalen. Kon hij in 't kort
geen schitterende zegepraal behalen, dan zou hij weldra tot den terugtocht
gedwongen zijn. Alva besloot derhalve zóó te laveeren, dat hij den vijand in bedwang
hield zonder de legers in botsing te laten komen. Hij begreep al het gevaarlijke van
(2)
den toestand en trof zijne maatregelen met de grootste voorzichtigheid . Zijne
vastberadenheid zette den bisschop van Luik, Geeraard van Groesbeek, aan, de
talrijke partij het hoofd te bieden die de poorten van Luik voor Oranje openen en
dezen aldus eene operatie-basis verstrekken wilde.

(1)

In Gachard: Correspondance de Guillaume le Taciturne, deel VI, blz. 256 en volg. (Brussel,
1866), vindt men drie manifesten van den prins, gedagteekend 20 Juli, 31 Augustus en 1
September 1568. Viglius: ibid., blz. 284, schrijft dat zij veel kwaad doen en dat ‘schier iedereen
hun inhoud voor echt aanzag’. Reeds in April 1568 had de prins zijne ‘Justificatie’ tegelijk in
het Vlaamsch en in het Fransch uitgegeven. Hetzelfde jaar verscheen de Défense de Messire
Antoine de Lalaing, comte d'Hoogstraeten. Voor de uitgaven der Orangistische manifesten
rs

(2)

van dat jaar, zie F. Vander Haeghen: Bibliotheca Belgica, n 13, 14, 17, 18.
E. Teubner: Der Feldzug Wilhelms von Oranien gegen den Herzog von Alba im Herbst des
Jahres 1568 (Halle, 1892).
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Van die zijde teleurgesteld, richtte de prins zich naar Brabant. Doch zijne
krijgsmanskunst kon zijne staatsmanskunst niet evenaren. Door de Spanjaards
bestookt, bekommerd over zijne communicatiën, weet hij geen gebruik te maken
van het voordeel, dat de grootere getalsterkte hem geeft. In stede van Alva aan te
vallen, draalt hij en laat hij zich door zijn geduchten tegenstrever vervaren. Als hij
de neerlaag verneemt van eene hulpbende Fransche Hugenoten, door Genlis
aangevoerd, beschouwt hij de zaak als verloren en trekt hij overhaastig langs
Henegouw af (5 November). Zijn aftocht ontaardt in eene verwarde vlucht en, hoewel
hij niet eens gevochten heeft, is het als verwonneling dat hij met het ellendig
(1)
overschot van zijn leger in Picardië de wijk neemt . Zijn optreden heeft slechts het
gezag van zijn vijand versterkt... En toch werd het Wilhelmus van Nassauwen, het
strijdlied der nakende omwenteling, gedurende dezen ongelukkigen veldtocht voor
(2)
de eerste maal aangeheven .

II
Na de zegepralen bij Dalhem en bij Jemmingen, na den jammerlijken aftocht van
den prins van Oranje, scheen het nieuwe stelsel duurzaam in de Nederlanden
gevestigd. Het volk was tijdens de laatste gebeurtenissen stom gebleven en zijne
gelatenheid scheen borg te zijn voor zijn eeuwige onderdanigheid. Eindelijk scheen
de Spaansche macht zich te bevestigen in die landen, waar zij vroeger de vlag
streek voor oproerige heeren en eenige benden muiters. Zegedronken, liet Alva
zich een standbeeld oprichten in de citadel van Antwerpen, en een ander te Brussel,
op de plaats waar het paleis van Kuilenberg gestaan had. Het oogenblik was
gekomen, om van de gewesten de ‘stalen vesting’ te maken, van waar uit het huis
(3)
van Oostenrijk aan Europa de wet zou voorschrijven . Te Madrid antwoordde

(1)
(2)
(3)

De graaf van Hoogstraten stierf gedurende den veldtocht, ten gevolge eener verwonding.
Fl. Van Duyse: Het oude Nederlandsche lied, blz. 1634 (den Haag, 1907).
Zie de passage van Cabrera, aangehaald door E. Gossart: Notes pour servir à l'histoire du
o

règne de Charles-Quint. Mémoires in 8 de l'Acad. royale de Belgique, deel LV [1897], blz.
71.
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Philips II met overmoed, toen aartshertog Karel hem in 's keizers naam tot
gematigdheid aanzette. Van Brussel uit, bemoeide Alva zich nu met den vreemde.
Hij zond Mansfeld met 1500 ruiters den koning van Frankrijk helpen in zijn strijd
tegen de Hugenoten. In December 1568 antwoordde hij op Elisabeth's vijandige
kuiperijen met de aanhouding van al de Engelschen die in de Nederlanden
koopmanschapten.
Het spreekt van zelf, dat hij met volle vertrouwen in de toekomst blikt. Zijn
secretaris Albornoz schrijft, dat men desnoods den corregidor van Segovia het
bestuur des lands mocht toevertrouwen. ‘De volkeren zijn zeer tevreden en geene
(1)
natie is gemakkelijker om besturen dan deze, als men ze weet te leiden’ . De hertog
zelf roemt zijn stelsel bij den koning: de rust heerscht overal ‘en zulks zonder
(2)
geweld’ . Toch zet de Raad van beroerten de terdoodbrengingen en
verbeurdverklaringen voort en, niettegenstaande Philips die reeds op 18 Februari
1569 een algemeene vergiffenis wilde afkondigen, ‘omdat die maatregel, naar het
oordeel van Granvelle, meer nut zou hebben dan de verbeurdverklaringen en dat
(3)
dit het middel zou wezen om de Duitschers te bevredigen’ , aarzelt Alva nog lang,
af te zien van eene strengheid die zulke goede uitslagen gegeven heeft. Eerst op
16 Juli 1570 kan hij er toe besluiten, het strengste van de uit Madrid ontvangen vier
ontwerpen te kiezen, en de vergiffenis van Philips II te Antwerpen plechtig te laten
uitroepen.
Zij wordt toegestaan aan al degenen die, binnen de twee maanden, ‘eerlijke
betering’ zullen doen in handen van daartoe aangewezen commissarissen. Doch
wat uitzonderingen! Ten eerste, verscheidene honderden met name aangewezen
uitgewekenen, vervolgens de predikanten en leeraars, al degenen die hen in het
land geroepen of hun hulp verstrekt hebben, de ‘beeldebrekers’, de ontwerpers van
het Eedverbond, de hoofden van het bondgenootschap der edelen, zij die
handteekeningen inzamelden voor het verzoekschrift aan Margareta van Parma,
zij die zich bij de muiters gevoegd, die hun hulp verstrekt, over

(1)
(2)
(3)

Gachard: Correspondance de Philippe II, deel II, blz. 79.
Ibid., blz. 131.
Ibid., blz. 63.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

17
het algemeen den koning in zijn opperste gezag beleedigd en zich, op eene of
(1)
andere wijze, den ketters genegen getoond hebben . Is het te verwonderen, dat
een zoo beperkte en dubbelzinnige kwijtschelding een iegelijk teleur stelde en met
sombere koelheid onthaald werd? De koning was de onverbiddelijke rechter
gebleven, die vergeven noch vergeten kon. Drie maanden, dag op dag, na de
afkondiging der vergiffenis, laat hij Montigny in zijn gevang van Simancas heimelijk
worgen.
Zooals wij zegden, bestond de zending van den hertog van Alva niet alleen in het
straffen der schuldigen; zij had vooral tot doel in de Nederlanden een nieuw
regeeringsstelsel te vestigen en van den ouden Bourgondischen Staat een gansch
der kroon onderworpen Spaanschen Staat te maken. Dat werk werd onverwijld
aangevangen en, onder den krachtdadigen aandrang van den landvoogd, werden
de staatkundige hervormingen terzelfder tijd als de beteugelingen doorgezet.
Vooreerst worden reeds in 1568 de nieuwe bisdommen, wier oprichting tot hiertoe
door 's lands verzet vertraagd werd, overal ingericht. Jansenius te Gent, Sonnius
te Antwerpen, Metsius te 's-Hertogenbosch nemen eindelijk bezit van hunne diocese.
In 1570 kunnen de bisschoppen der provincie Mechelen hun eerste synode houden
en de kerkelijke tucht naar de grondbeginselen van het concilie van Trente
hervormen. Harerzijds wekt de Leuvensche hoogeschool de aandacht des hertogen.
Reeds op 16 Januari 1568 schrijft hij aan den rector om te weten ‘hoe men zich
(2)
gedraagt, of elkeen behoorlijk het schoolwerk maakt’ . Tot wering der ketterij wordt,
op 4 Maart 1570, verbod gelegd op de buitenlandsche hoogescholen, waar tot dan
toe de Nederlanders zoovele leeraars en studenten telden. Daarentegen denkt men
er aan, het verstandelijk leven des lands naar de Spaansche leest te schoeien. In
October 1570 is er spraak, colleges voor Spanjaards te stichten in de hoogescholen

(1)
(2)

Schier woordelijk overgeschreven uit Gossart: L'établissement du régime espagnol dans les
Pays-Bas, blz. 293, (Brussel, 1905).
Vander Linden: Le duc d'Albe et l'Université de Louvain. Bull. de comm. royale d'Hist., 1908,
blz. 10.
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(1)

te Leuven en te Dowaai, en een Vlaamsch college te Salamanca of te Alcala .
Doch het is niet voldoende de orthodoxie te herstellen en de geestelijkheid in
haar godsdienstig werk behulpzaam te zijn. Hoewel de paus hem een gewijden
degen en een gewijde toque gezonden had, stelt Alva zich niet onder de voogdij
der Kerk. Hij wil haar geene onafhankelijkheid laten, die haar aan het toezicht van
den Staat zou onttrekken. De bisschoppen hadden veel moeite hem te doen te
afzien van zijn ontwerp, een raadsheer van den Grooten Raad van Mechelen naar
(2)
de synode van 1570 te zenden . Zijne politiek betracht de uitbreiding van het
vorstelijk gezag op alle gebied. De almacht der kroon kan immers slechts ten goede
komen van den godsdienst, daar de koning van Spanje de katholieke koning bij
uitnemendheid is en dat de vorderingen van zijne macht van zelf samengaan met
de vorderingen van 't geloof.
Om die macht te ontwikkelen en den Nederlanden op te dringen, dient heel hun
staatswezen, waarin zoovele overleveringen, zoovele privileges de volle uitzetting
van het absolutisme beletten, teenemaal vernietigd. De taak is moeilijk, voorwaar!
De hertog erkent het. ‘Zoo Uwe Majesteit er wel op let, schrijft hij reeds op 6 Januari
1568, zal hij inzien dat hier een heel nieuwe wereld te scheppen is en het behage
God dat wij daarin slagen, want costumen vernietigen, die diep wortel geschoten
hebben bij een volk dat altijd zoo vrij is geweest als dit, is een moeilijke zaak. Ik zal
(3)
daaraan al mijne krachten wijden’ . Een voortreffelijk middel om het beoogde doel
te bereiken, ware de Nederlanden eenvoudig bij Spanje inlijven, onder een en
hetzelfde bestuur, of nog, ze veranderen in een vereenigd koninkrijk, waarin alle
gewestelijke zelfstandigheid verdwijnen zou en waarin alleen het koninklijk gezag,
als in het koninkrijk Napels bijvoorbeeld, de regeering onverdeeld zou uitoefenen.
Philips II laat, te Madrid, de zaak bestudeeren

(1)
(2)
(3)

Piot: Correspondance de Granvelle, deel IV, blz. 35 (Brussel, 1884).
De Ram: Synodicon Belgicum, deel I, blz. 90 (Mechelen, 1828).
E Gossart: Projets d'érection des Pays-Bas en royaume sous Philippe II. Bull. de l'Acad.
royale de Belgique. Classe des Lettres, 1900, blz. 560.
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(1)

door Hopperus en door Erasso . Doch zij is van kieschen aard; zij zou internationale
verwikkelingen kunnen verwekken, en, ondertusschen, zet Alva zich krachtdadig
aan het werk.
Vooreerst ontmaakt hij zich van de lastige voogdij van den Raad van State. Als
hij dien nog bijeenroept, is het louter voor den vorm. Hij breekt af met de gewoonte
der landvoogdessen en legt hem de brieven niet meer voor, die hij van den koning
ontvangt. Hij laat openlijk blijken, dat hij alleen vertrouwen stelt in Spanjaards:
Vargas, Del Rio, Albornoz, zijn biechtvader, den grootprior van Castilië, zijn zoon
don Frederik, die bij hem gekomen is in 1568. Bij de minste zinspeling op het
(2)
Bourgondisch stelsel, veinst hij in gramschap te schieten . Het is voldoende van
den lande te zijn om hem te mishagen. De oude Viglius, die nochtans een goed
koningsgezinde is, schijnt hem een verrader. Berlaymont, ‘die zich zoo zuiver als
(3)
een parel dacht’ , weet geen raad. Het is klaar dat de hertog ‘alles aan den voet
(4)
van Spanje wil nederleggen’ . De open plaatsen in den Raad van State en in den
privaten Raad worden niet meer aangevuld. Men begrijpt waarom. Alva wacht,
zooals hij aan den koning schrijft, om een gansche reeks benoemingen in eens te
doen, want met het stelsel der achtereenvolgende benoemingen, ‘worden de nieuwe
(5)
leden bedorven door de oude, precies gelijk eene kruik wijn in eene ton azijn’ . Als
het oogenblik zal gekomen zijn, zal men eene massa Spanjaards en Italianen in de
‘Bestuursraden’ brengen en, voor den vorm, eenige inlanders, ‘inschikkelijk van
karakter en zonder bekwaamheid; op die wijze zullen Spanjaarden en Italianen heel
het bewind in handen hebben’. Wat de privileges betreft, Alva heeft die niet bezworen,
en hecht er niet het minste belang aan, evenmin als aan 't geschreeuw van het volk.
Hij twijfelt er niet aan, dat het voldoende is, luide te spreken om gehoorzaamd

(1)
(2)
(3)
(4)

Gossart: loc. cit., blz. 558 en volg.
Poullet: Correspondance de Granvelle, deel III, blz. 38.
Ibid., blz. 462.
Piot: Corresp. de Granvelle, deel IV, blz. 207. - In 1571 stelt de Venetiaan S. Cavalli vast, dat

(5)

Z.M. ‘è risoluta di mutare tutto il governo.’ Bull. de la comm. royale d'Hist., 2 reeks, deel VIII
[1856], blz. 344.
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel II, blz. 360.

e
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(1)

te worden. Is dat land ‘niet immer zooals Julius Caesar het beschrijft’ ?
De grootste en ook de hinderlijkste van de waarborgen die het land geniet, is het
stemmen over de belasting, waardoor de onderdanen maar betalen tegen verkrijging
van toegevingen, die het vorstelijk gezag kortwieken. Had men zulks niet bemerkt
(2)
in 1559, bij de aanneming van de negenjarige bede ? Nu, die bede is uit (1567),
en er hoeven nieuwe hulpmiddelen. Twee wegen staan open: ofwel pijnlijke,
vernederende onderhandelingen met de Staten-Generaal herbeginnen, ofwel van
de gelegenheid gebruik maken om stoutweg het grondbeginsel van elke sterke
mornarchie, de bestendige belasting, invoeren. Daardoor zullen de grondvesten
van de openbare vrijheden gesloopt worden, en zal de koning eindelijk ontslagen
zijn van de groote opofferingen die de Nederlanden hem kosten. Deze moeten maar
voor zich zelven betalen. Meer nog! Zij moeten ook, en terecht, hun deel hebben in
de uitgaven der monarchie. ‘De hoofdzaak is, schrijft de hertog, dat Uwe Majesteit
alles kan halen wat hij wil uit deze landen, waar hij hun tot hiertoe, voor een gulden
dien men hem gaf, alles moest toestaan wat zij vroegen en zulke toegevingen doen
dat, in den staat waarin ik de zaken hier gevonden heb en in aanzien van de
souvereiniteit die Uwe Majesteit uitoefent, ik, die maar een eenvoudige ridder ben,
(3)
zulks niet zou geduld hebben’ .
En zeker is Alva hier rechtzinnig. Hij spreekt als een Spanjaard, voor wien de
Nederlanden maar eene bijhoorigheid van Spanje zijn. Met welk recht zouden zij
voordeelen genieten, die Italië noch Sicilië bezitten? Doch het standpunt waarop
hij zich stelt, verraadt bij hem juist dezelfde dwaling, als die welke Willem van
e

e

(4)

Normandië in de XII , en Jacob van Châtillon in de XIV eeuw misleidde . Hij ziet
niet, hoezeer de Belgische gewesten, met hunne noeste burgerij, verschillen van
dat Spanje, waar een nietsdoende adel boven een ellendig volk staat. Hij

(1)
(2)
(3)
(4)

Gachard: Correspondance de Philippe II, deel II, blz. 210.
Geschiedenis van België, deel III, blz. 358 en volg.
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel II, blz. 209.
Geschiedenis van België, deel I, blz. 190 en 384.
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begrijpt niet, dat een stelsel, als dat der Castiliaansche alcabalas, de Vlaamsche
streken noodzakelijker wijze moet ten onder brengen, daar het de bron zelve zou
stelpen van de nijverheid, die hunnen voorspoed baart. Met een waarlijk
buitengewone onbekendheid van den aard van het land, antwoordt hij op de
tegenwerpingen van Viglius en van de ‘Bestuursraden’, dat de nieuwe lasten
geenszins op geestelijkheid en adel zullen drukken, doch teenemaal op handel en
(1)
nijverheid ! Tegenover Engeland, dat door Elisabeth's behendige handelspolitiek
rijker wordt, legt hij de reeds half geruïneerde Belgen ontzaglijke lasten op, om het
leger te betalen dat hen onder zijn juk houdt. Overigens geeft hij er zich geenszins
rekenschap van, hoezeer het volk aan zijne vrijheden gehecht is. Hij weet niet, dat
(2)
wie de privileges aanraakt, ‘het vleesch aanraakt waarin de nagelen steken’ .
De nieuwe belastingen werden voorgesteld aan de Staten-Generaal, die voor
n

een enkelen dag, den 21 Maart 1569, te Brussel bijeengeroepen waren. Zij
n

bestonden uit een 100 penning, eenmaal geheven op alle roerende en onroerende
e

goederen, vervolgens uit twee bestendige taksen, eene van het 10 op den verkoop
e

van roerende goederen, de andere van het 20 op dien van onroerende goederen,
beide betaalbaar door den verkooper. Dat stelsel, eenvoudige toepassing der
Spaansche alcabalas, had 's konings goedkeuring verworven. Te vergeefs deed
Viglius opmerken, dat de Nederlanden niet, als Spanje, een landbouwende streek
waren, dat zij hunne door de Engelsche mededinging bedreigde nijverheid slechts
konden recht houden door de goedkoopheid van eetwaren en grondstoffen en dat
de goede hertog Philips en zijne opvolgers zulks altijd ingezien hadden: Bourgondië's
tijd was voorbij! Philips II, evenals de hertog van Alva, zag slechts de Staatsreden.
Zijn eenige bezorgdheid was, zich vrijmaken van de Staten-Generaal door het
invoeren

(1)

(2)

Van Meteren: Histoire des Pays-Bas, fol. 69 (Amsterdam, 1670). - De hertog had moeten
weten, dat de heffing, in 1543-44, van een honderdsten penning op den handel, dadelijk eene
uitwijking naar Hamburg verwekt had Zie Gachard: Corresp. de Marguerite de Parme, deel
II, blz. 114 (Brussel, 1870).
Piot: Correspondance de Granvelle, deel IV, blz. 463.
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van de bestendige belasting, en het bezorgen, aan de kroon, van vaste en
overvloedige inkomsten. Men begrijpt dat, tegenover zulke groote voordeelen, het
belang der provinciën van weinig tel was. Welke verblindheid! Werd de toekomst
niet aan het huidige geofferd, en moest de Spaansche regeering, den dag waarop
zij Vlaanderen zou geruïneerd hebben, niet zelf het slachtoffer van hare politiek
worden? Zij vreesde niet, de kip te dooden om hare eieren machtig te worden, en
hare financieele ontwerpen in de Nederlanden verraden dien zelfden dorst naar
onmiddellijke en onbesuisde genietingen, die de onschatbare hulpmiddelen der
Nieuwe Wereld zoo snel zou uitputten. De hertog verwachtte zich overigens aan
protest en liet derhalve niet na, de Staten-Generaal schrik aan te jagen. Hij deed
hun door den ouden raadsheer Bruxelles verklaren, dat ‘Zijne Majesteit besloten
had tegen de weerspannigen gebruik te maken van het gezag, dat God hem gegeven
heeft, om zijne onderdanen op den rechten weg te leiden’. Men moest ‘den mond
stoppen van al degenen die zulks wilden verhinderen.....’. 's Anderen daags
onderhield de hertog afzonderlijk de afgevaardigden der verschillende gewesten.
Hij zegde hun, dat de koning en hij als blijk van gehoorzaamheid een volstrekte
e

e

toestemming eischten, doch dat de 10 en de 20 penning later zouden kunnen
vervangen worden door lichtere belastingen, in gemeen overleg met de Staten vast
(1)
te stellen .
De onbestemde hoop welke deze woorden lieten glimmen, verklaart ongetwijfeld
grootendeels het besluit der Staten-Generaal. Ter uitzondering van die van Utrecht,
die halsstarrig bleven weigeren, aanvaardden zij, na lange besprekingen en onder
protest, de nieuwe lasten. Schier overal, werd de toestemming overigens door
schrikaanjaging ontrukt. Te Rijsel hing de landvoogd Rassenghien een verschrikkelijk
tafereel op van de rampen, die hunne weigering op hen zou trekken: ‘Dat de inwoners
zouden weenen, maar dat men ze niet zou aanhooren, want dat de hertog in staat
was een of twee steden der

(1)

Gachard: Des anciennes assemblées nationales de la Belgique. Revue de Bruxelles, deel
VI [1839], blz. 49.
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(1)

plundering prijs te geven, om de anderen tot voorbeeld te strekken’ . Dergelijke
middelen werden in Vlaanderen en in Henegouw aangewend. Elders was de
stemming onregelmatig, als in Artesië waar men, in strijd met de gewoonte, aan
elke stad afzonderlijk haar gevoelen vroeg, - als in Brabant, waar men geen rekening
hield met de weigering der ‘natiën’ van Leuven en Brussel.
De hertog had dus zijn doel bereikt, en vergenoegde zich vooralsnog met dezen
eersten uitslag. Op verzoek van de Staten stemde hij er in toe, voor twee jaar (13
n

n

Augustus 1569 - 13 Augustus 1571), den 10 en den 20 penning te vervangen door
e

eene som van twee millioen per jaar. Doch de 100 penning werd geheven: in
(2)
Februari 1571 had hij 3.300.000 gulden opgebracht. Financiers, door dien uitslag
aangemoedigd, stelden de regeering voor, de nieuwe belastingen te pachten voor
vier millioen. Doch Alva verzekerde, dat zij veel meer zouden opbrengen en dat de
koning door dezelve, alle kosten betaald, gemakkelijk alle jaren twee millioen gulden
(3)
zou kunnen optrekken . Niettegenstaande den algemeenen wensch van het volk,
e

dat eene verlenging van de twee jaar vroeg, besloot hij, op 31 Juli 1571, dat de 10
e

(4)

en 20 penning in Augustus daaraanvolgende zouden gelicht worden . Toch kon
niemand gelooven, dat hij dit besluit zou handhaven. De gewilde traagheid van den
financieraad deed eenige weken winnen. Doch de landvoogd bleef onwrikbaar en,
in September, moest men wel zijne bevelen uitvoeren.
Dat gaf terstond een vreeselijken slag. De ruwe aanstoot van het Spaansch
belastingstelsel sloopt de broze inrichtingen van handel en nijverheid, en de
economische beweging valt stil. Nering en hanteering zijn verlamd. Vóór de
bedreiging der

(1)
(2)
(3)
(4)

Gachard: Des anciennes assemblées nationales de la Belgique. Revue de Bruxelles, deel
VI [1839], blz. 51.
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel II, blz. 170.
Ibid., blz. 146.
e

Zie de Placcaeten van Brabant, deel III, blz. 304 en 313 (Brussel, 1648). De 10 penning was
verminderd voor de uitvoergoederen. Doch hij trof strengelijk alle verbruikswaren en moest
dus vooral pijnlijk zijn voor de armen. Morillon zegt (Corr. Granvelle, deel IV, blz. 91), dat de
werkgevers de openbare ellende ten nutte maakten om de loonen met een derde te
verminderen.
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alcabalas, verlaten de kooplieden het land, zooals de muiters vóór de bedreiging
van den Raad van beroerten gedaan hadden. Te Antwerpen verbreken de
export-firma's al de met nijverheidssteden gesloten koopen. De stad ontvolkt zich,
zij ‘smelt als sneeuw voor de zon’. Huizen die 300 gulden verhuurd werden, gelden
(1)
er nog vijftig en de opbrengst der tollen valt van 80.000 op 14,000 gulden . Te water
(2)
wachten talrijke schepen vóór de sluizen . Het werk ligt teenemaal stil in de
nijverheidsdistricten Doornijk en Rijsel. In Holland is de ellende der visschers
beschreienswaardig en velen hunner, door den honger gedreven, nemen de wijk
naar Engeland. Dorpen, waar geen bedelaar was, tellen er nu bij honderden. Overal
ziet men ‘ingezetenen die onlangs ryke waren en nu have- en herveloos in groote
armoede liepen dolen’. Zoodanig is de handel terneergedrukt, dat de hertog van
Alva te Brussel en te Antwerpen geen blauw laken genoeg vindt om de livrei van
zijn huis te vernieuwen, terwijl een enkele koopman vroeger hem alles had kunnen
(3)
leveren .
Het schouwspel is niet alleen jammerlijk 's Volks gramschap maakt hetzelve
verschrikkelijk. De belasting wordt bij de arme lieden, die zij verhongert, met stom
verzet onthaald. Geen geschreeuw, geen oproer, doch een ontembaar voornemen
van niet te betalen. Te Brussel, te Antwerpen, te Mechelen, blijven de winkels
n
halsstarrig gesloten. Huisraad, in veiling gesteld wegens weigering den 10 penning
te betalen, vindt geen koopers. Liever nog dan de hatelijke takse te betalen, drinkt
men geen bier meer. En naarmate de ellende vergroot, stijgt het wantrouwen,
vervolgens de haat tegen de overheden, die hunne landgenooten folteren om den
Spanjaard te behagen. ‘Gelukkig, zegt Morillon, zij die gestorven zijn, zonder de
(4)
ellende te zien die vóór de deur staat!’ . Niet alleen wantrouwt men de Staten, de
magistraten, de edelen, doch de geestelijkheid wordt nog meer verdacht. Het volk
weet

(1)
(2)
(3)
(4)

Piot: Correspondance de Granvelle, deel IV, blz. 126.
Ibid., blz. 149.
Ibid,, blz. 305.
Ibid., blz. 97.
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niet, dat de bisschoppen den landvoogd smeeken, toe te geven. Het is niet
n

(1)

voldoende, dat een Jezuïet, hier en daar, tegen den 10 penning preekt , - dat ‘een
pastuer de collectuers die tot hem te biechte quamen nyet en heeft willen
(2)
absolveeren’ . Voor velen stelt Alva's catholicisme heel de katholieke Kerk in gevaar,
en, in verscheidene streken, doch vooral in Holland, nemen de Calvinisten de
(3)
gelegenheid te baat, om heimelijk voor hun geloof te ijveren .
Doch de hertog wil niets hooren. Vóór de ramp die hij berokkend heeft, wil hij nog
(4)
zijne dwaling niet erkennen en ‘vreet hij zich op van gramschap’ . De Spaansche
gezant te Parijs, don Francès d' Alava, geeft hem te vergeefs wijzen raad, de
bisschop van Ieperen doet hem te vergeefs ernstige vermaningen, - al het kwaad
wijt hij of veinst hij te wijten aan den onwil van den financieraad, dien hij beschuldigt
tegen hem te konkelen. Overigens, 's konings bevelen zijn uitdrukkelijk en
geldmiddelen zijn dringend noodig. Philips II schrijft, dat hij zooveel geld niet meer
(5)
kan zenden als vroeger en dat de nieuwe belastingen moeten geïnd worden .
Toch heeft het volk nog vertrouwen in zijn ‘natuurlijken vorst’. De koning is zeker
slecht ingelicht; hij zal de smeekingen zijner onderdanen aanhooren. Een gehoor
te Madrid zal hem den toestand doen inzien. In 1572 zenden de Staten van
Henegouw hem eenige afgevaardigden; dan volgen die van Rijsel, Dowaai en
Orchies, die van Brabant, die van Vlaanderen dit voorbeeld. Zij weten niet, dat Alva
n

reeds den 11 Maart den koning van hunne komst heeft verwittigd en hem heeft
geschreven, dat hij ze moest ontvangen met het bevel tot betalen, ‘want de
(6)
gelegenheid zal zich nimmer meer voordoen’ .
Zij waren nog op weg, toen een onverwachte tijding te

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

Piot: Correspondance de Granvelle, deel IV, blz. 155, 157.
Van Campene: Dagboek, blz. 391. Zie Piot: Corresp. de Granvelle, deel IV, blz. 99.
Piot: Correspondance de Granvelle, deel IV, blz. 149.
Ibid., blz. 99.
Ibid., blz. 594.
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel II, blz, 231.
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Brussel toekwam. Op 1 April 1572 hadden de Watergeuzen de kleine haven Brielle
overrompeld en ingenomen...

III
e

Wat de slachting van Châtillon's soldaten geweest was in de XIV eeuw, tijdens het
geschil tusschen Vlaanderen en Frankrijk, was thans dit stout stuk tijdens den
opstand der Nederlanden tegen Spanje. Beide ontstaan plotseling, onvoorbereid,
onder de al te hevige verdrukking van den vreemdeling. Beide zijn het werk van
bannelingen; beide doen politieke leiders opkomen die het verbitterde volk zullen
aanvoeren. De Brugsche metten openen Vlaanderen, in 1302, voor Jan van Namen
(1)
en voor Willem van Gulik , evenals de inneming van Brielle in 1572 Holland voor
Willem van Oranje open zet.
Deze wachtte sedert lang op zulke gelegenheid. Na zijn mislukken in 1568, dat
hem ontredderd en schier belachelijk in Frankrijk geworpen had, aanzag een ieder
hem als verloren. Hij had geen krediet meer. In Februari 1569 had hij heimelijk
Straatsburg moeten verlaten om te ontsnappen aan de woede zijner ruiters, die
(2)
baldadig hunne soldij eischten . Granvelle erbarmde zich met minachting over den
‘armen prins, die reddeloos verloren is, omdat hij geluisterd heeft naar de mooie
(3)
sprekers die hem de Duitsche huwelijken aangeraden hebben’ .
Doch, trots zijne scherpzinnigheid, besefte Granvelle de ontembare wilskracht,
de hardnekkigheid, het politiek doorzicht van een tegenstrever niet, dien hij al te
gauw buiten gevecht stelde. Willem was weldra tot bezinning gekomen en verre
van te wanhopen, was hij nieuwe plannen aan 't smeden, toen zijne vijanden hem
verslagen dachten. In Frankrijk was hij in betrekking gekomen met de hoofden der
protestantsche partij: Coligny, Condé, Joanna van Albret. Hij had hunne wilskracht

(1)
(2)
(3)

Geschiedenis van België, deel I, blz. 388.
A. Holländer: Wilhelm von Oranien und die Stadt Strassburg in den Jahren 1568-69. Zeitschrift
für die Geschichte des Oberrheins, deel XXI (1905), blz. 50 en volg.
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel II, blz. 75.
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en die standvastigheid in den tegenslag bewonderd, waardoor zij, in weerwil van
de nederlaag van Jarnac, in weerwil van den dood van Condé, den vrede van
Saint-Germain en de gewetensvrijheid (8 Aug. 1570) bekomen hadden.
In de Nederlanden verslagen, verhief het Calvinisme dus weer het hoofd in
Frankrijk. Coligny hitste Karel IX aan, den strijd tegen het Spaansche huis te
hervatten, bewerkte zijne toenadering tot Engeland en spoorde hem tot de verovering
van Vlaanderen aan. Lodewijk van Nassau, in Frankrijk gekomen met het leger dat
Wolfgang van Beieren aan Coligny bracht, en die zich te midden van de Hugenoten
van La Rochelle gevestigd heeft, stelt al zijn ijvergloed ten dienste van die
protestantsche politiek. Die vurige Calvinist is vooral de man der godsdienstoorlogen.
Geenerlei nationaal bezwaar kan bij hem den haat verminderen, dien hij paus en
Spanjaards gezworen heeft. Om Karel IX in verzoeking te brengen, aarzelt hij niet
hem voor te stellen, de Nederlanden te verdeelen onder Frankrijk, Duitschland en
Engeland en hem de kroon van Roomschen koning te laten hopen.
Aldus komt in Oranje's brein een nieuw ontwerp tot rijpheid. Teleurgesteld in de
hoop die hij op Duitschland gesteld had, zal de prins zijne zaak vereenzelvigen met
die der Fransche protestanten. Door hem zullen de Geuzen zich met de Hugenoten
verbinden en zal de Fransche invloed, in de Nederlanden, tegen den Spaanschen
invloed opkomen. Willem is, wel is waar, Lutheraan, doch geloofsquaestiën hebben
geen vat op dit uitnemend politiek vernuft. Hij zal des te minder aarzelen de hand
aan de Fransche Calvinisten te reiken, daar de Hervorming in de Nederlanden
hoofdzakelijk Calvinistisch is en dat de godsdienstige eenheid de macht van het
ontworpen verbond moet verdubbelen. Opnieuw te Dillenburg teruggetrokken, gaat
hij de gebeurtenissen na, blijft hij in briefwisseling met Coligny en met Lodewijk van
Nassau, en, terwijl hij met hen een beslissenden veldtocht beraamt, moedigt hij de
pogingen der Watergeuzen aan.
Evenals de Boschgeuzen onder bannelingen, oproerlingen en verdachten
aangeworven, en evenals zij met dieven en
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avonturiers vermengd, dobberden zij op zee sedert de komst des hertogen van Alva
(1)
en verontrustten zij door hunne rooverijen den handel der provinciën . Reeds in
Juli 1568 had Lodewijk van Nassau hun in naam zijns broeders kaperbrieven
uitgereikt. Doch, thans vooral na de door de nieuwe belastingen verwekte crisis,
zijn zij gevaarlijk geworden. Eene menigte hongerende Zeeuwsche en Hollandsche
(2)
schippers en eene menigte werklooze Waalsche arbeiders komen tot hen .
Hugenoten uit La Rochelle, Luikenaars die voor hun geloof vreezen, versterken
hunne vloot. Gedurig kruisen hunne schepen vóór de havens, aan de mondingen
der Zuiderzee, aan den ingang der geulen die de koopvaardijschepen moeten
doorvaren en brengen den laatsten slag toe aan de zeevaart door de prijzen die zij
maken, en den schrik dien zij vespreiden. Allen die gevat worden, worden dadelijk
gehangen; doch zij betalen den vijand met gelijke munt. Kunnen zij ergens aan de
kust ontschepen, zoo vermoorden zij de pastoors der kleine dorpen in het duin, en
tarten de Spanjaards door de banieren der geplunderde kerken op hunne schuiten
in top te voeren. Overigens heerscht er een zekere tucht onder die zeeroovers.
Calvinistische edelen, door verbeurdverklaringen ten onder gebracht, door den Raad
van beroerten ter dood veroordeeld, en door razernij en fanatisme vervoerd, zijn de
gezagvoerders hunner schepen. Een gering edelman uit Artesië, Adriaan van Bergen,
gezegd Dolhain, is admiraal van hunne heele vloot. De graaf van Boussu, landvoogd
van Holland, die over te weinig schepen beschikt, is machteloos tegenover hen. Hij
kan hen niet eens beletten, te Emden en in de Engelsche havens, prijzen aan te
brengen, wier opbrengst den oorlogsschat van den prins van Oranje gestadig
vermeerdert.
Doch de hertog van Alva hecht geen groot belang aan die zeeschuimers. Sedert
1571 is zijne aandacht vooral gevestigd op Frankrijk, want hij heeft lucht van de
kuiperijen van Coligny met Willem en Lodewijk van Nassau. Hij is verontrust over
de

(1)
(2)

B. Hagedorn: Ostfrieslands Handel und Schiffahrt im XVI Jahrhundert, blz. 222 en volg.
(Berlijn, 1910).
Piot: Correspondance de Granvelle, deel IV, blz. 213, 217, 249.
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krijgstoerustingen, die openlijk met de hulp van het hof gebeuren, niettegenstaande
de vermaningen die Philips II en hij zelf door den Spaanschen gezant te Parijs laten
doen. Wat de Geuzen betreft, hij hoopt dat onderhandelingen met Elisabeth zullen
volstaan om hen te verlammen, door hun de hulp te ontnemen die zij in Engeland
vinden. En inderdaad, op 1 Maart 1572 krijgen zij bevel, de Britsche havens te
verlaten. Eenige dagen later (25 Maart) had de hertog wel is waar vernomen dat
een hunner geduchtste aanvoerders, de Luikenaar Willem van de Mark, heer van
Lumey, een aanval op het eiland Voorn beraamde; doch dit liet hem volkomen
onverschillig.
In den nacht van den 31 Maart op 1 April 1572 verscheen Lumey's vloot vóór
Brielle. De kleine stad had geen bezetting en de visschers waren in zee. De Geuzen
ontscheepten. Zij waren misschien zeshonderd in getal, waaronder driehonderd
Waalsche en Gascognische buksschieters, het overige waren ‘lieden van alle natiën
(1)
en van weinig belang’ . Het duurde niet lang, of eene der poorten stond in brand
en de Geuzen waren in de stede.
Bij die tijding, komen al de naburige steden, de eene na de andere, in opstand.
Haat en ellende hebben het volk tot het uiterste gedreven, en in de keus tusschen
Alva en Lumey, is 't de honger die beslist. Nu verbergen de Calvinisten zich niet
meer. Evenals in 1566, berekenen zij geenszins het gevaar, en zij stellen zich
onstuimig aan het hoofd der beweging, de uitzinnige meerderheid der katholieken
medesleepend.
n

n

Vlissingen komt in opstand den 6 April, Rotterdam den 8 , Schiedam en Gouda
n

den 10 . Van allen kant komen rampzaligen de oproerlingen versterken. Op 13 April
verneemt Morillon met schrik, dat meer dan 170 man, die Doornijk en Valencijn
ontvlucht waren, omdat daar geen werk meer was, van Borgerhout uit naar Brielle
waren getrokken, ‘zoodat wij zooveel te duchten hebben van onze eigen lieden als
(2)
van onze vijanden’ . Bij de Geuzen sluiten zich nu werkloozen en protestanten aan.
Overal waar zij verschijnen, vieren de eene en de anderen den

(1)
(2)

Piot: Correspondance de Granvelle, deel IV, blz. 603.
Ibid., blz. 174.
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teugel aan geweld en geestdrijverij. De geschiedenis der Geuzen is ééne
aaneenschakeling èn van heldendaden èn van wreedheden. De ketters doen de
Kerk boeten voor de Spaansche dwingelandij. Niet alleen verbieden zij de beoefening
van den katholieken eeredienst, doch zij maken jacht op de priesters en brengen
ze met ongemeene wreedheid ter dood. De gruwelijke foltering der monniken van
Gorkum (9 Juli) getuigt, evenals de Septemberslachtingen der Fransche Revolutie,
tot welken trap van moordzucht het menschdom dalen kan, als het opgezweept
(1)
wordt door de uitbarsting van een al te lang opgekropten haat .
Alva stond ontwapend vóór die ramp, die hij niet voorzien had. Zonder troepen,
kan de graaf van Boussu Brielle niet terugnemen noch de naburige steden in
bedwang houden. Te Vlissingen verdrijft men een Spaansch korps met kanonschoten
en vermoordt men den ingenieur Hernando Pacheco, die er den bouw der vesting
bestuurde. Hoplieden, die reeds lang in betrekking stonden met Oranje's afgezanten,
oefenen de menigte in den wapenhandel. Lumey zendt hulp, onder de aanvoering
van den heer van Treslong, wiens vader in 1568 te Brussel onthalsd werd. Andere
versterkingen komen van Antwerpen; andere nog worden door Lodewijk van Nassau
uit Frankrijk gezonden. Met koortsachtige vlijt worden de vestingen versterkt en de
dijken doorgestoken, zoodat na enkele dagen Vlissingen, gansch door het water
omringd, onneembaar geworden is. Brielle was slechts een onbeduidende vesting.
Doch Vlissingen, die de Schelde beheerscht, is de sleutel van Antwerpen. Dank zij
die stede, hebben de Geuzen in de Nederlanden een zoo veilige wijkplaats zooals
de Fransche Hugenoten te La Rochelle, en men zal ze er nimmer uit verdrijven.
Hebben deze snel achtereenvolgende gebeurtenissen den hertog van Alva verrast,
zoo hebben zij den prins van Oranje verbaasd en... verschrikt. Hij vreest, dat Lumey's
overhaasting een gevaar is voor den algemeenen aanval, dien hij in gemeen overleg
met de Fransche protestanten voorbereidt. Hij verbergt zijne gramschap niet en is
besluiteloos. Doch zijne

(1)

H. Meuffels: Les Martyrs de Gorcum (Parijs, 1908).
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omgeving dwingt hem tot handelen. Wesembeke stelt haastig een manifest op en
(1)
geeft het uit, zonder het hem te toonen . Daarin noemt de prins zich stadhouder
van Zijne Majesteit in Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht, en roept hij een ieder
stoutweg tot weerstand op.
Op 15 April sprak don Frederik, zoon van den hertog van Alva, ‘nog immer lachend
(2)
over de zaken van Zeeland en Holland, alsof er niets gebeurd was’ . In Mei, na de
vorderingen der Geuzen, het verlies van Vlissingen, het manifest van Oranje, wordt
de toestand in eens bedenkelijk. De hertog is verbitterd, omdat de feiten zijn trotsch
zelfvertrouwen van vroeger tegenspreken. Hij ziet rondom zich met welke voldoening
het volk de slechte maren ontvangt. Hij vernedert zich zooverre, de heffing van den
n

10 penning op te schorsen, en die opoffering valt hem des te lastiger, daar zijne
schatkist ledig is. Op de tusschenkomst van het Spaansche voetvolk valt niet te
rekenen: hij kan dezes achterstallige soldij niet betalen; hij durft het niet eens
(3)
vergaderen, ‘uit vrees voor eene of andere onbeschaamdheid’ . Hij schrijft aan den
koning, dat hij slecht geholpen wordt ‘om den wille van den haat dien men hem
toedraagt’ en smeekt hem den hertog de Medina Celi, den opvolger dien Philips II
op zijne vraag sedert eenigen tijd aangewezen heeft, spoedig te laten komen.
Alles zal zich echter nog kunnen schikken, ‘als de naburige vorsten er zich niet
mede bemoeien’. Doch zij doen dit wèl. Het tusschen Oranje en zijne Fransche
bondgenooten beraamd plan wordt eindelijk uitgevoerd. Alva verneemt, dat een
door La Noue aangevoerde bende Hugenoten op 23 Mei Valencijn bemachtigd heeft
n

en, twee uren nadien, dat Lodewijk van Nassau den 24 met zijne troepen in Bergen
gedrongen is. Tegenover dat nieuw gevaar, dat de Nederlanden met een Franschen
inval dreigt, moet men het Noorden laten varen en zich dadelijk naar het Zuiden
keeren; - eens de Franschen

(1)
(2)
(3)

e

Kervyn de Lettenhove: Documents inédits relatifs à l'histoire du XVI siècle, blz. 166 (Brussel,
1883).
Piot: Correspondance de Granvelle, deel IV, blz. 180.
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel II, blz. 246.
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verdreven, zullen de Geuzen gauw bedwongen zijn. Behoudens de onontbeerlijke
bezettingen, zendt de hertog heel het leger naar Henegouw. Het gevaar versterkt
zijne wilskracht. Terwijl hij naar het Zuiden ijlt, breidt de opstand zich uit in Holland
n

en Zeeland. Den 10 Juni hijscht Enkhuizen de Oranjevlag, dan volgen Dordrecht
en Gorkum (25 en 26 Juni), Tholen, Alkmaar, Haarlem, heel het Waterland, dat ter uitzondering van Amsterdam en Schoonhoven - gansch voor de Spanjaards
verloren is. Rotterdam en Goes sluiten zich aan op 21 Juli, en Zierikzee op 7
Augustus. De zeesteden ‘lijken de bolletjes van een paternoster die, als er één los
(1)
is, allemaal afvallen’ . In Zeeland, blijft alleen Middelburg - dat heldhaftig verdedigd
wordt door Beauvoir en Wacken, vervolgens door Mondragon - den koning getrouw.
Oostwaarts wordt de Friesche kust door de Geuzen aangevallen, terwijl graaf van
den Berg, Oranje's schoonbroeder, Gelderland overweldigt.
Doch Alva licht 14.000 paarden in Duitschland, drie regimenten Hoogduitschers,
en drie Nederduitschers, en marcheert, zonder op hunne komst te wachten, stoutweg
tegen de Franschen. De Hugenoten worden uit Valencijn verjaagd. Op 17 Juli worden
de versterkingen die Genlis hun brengt, door don Frederik nabij Saint-Ghislain
uiteengedreven, terwijl de hertog zelf de troepen van Lodewijk van Nassau in Bergen
omsingelt.
Doch de prins van Oranje is ook op marsch. Hij laat de Geuzen hunne vorderingen
vervolgen, en snelt zijn broeder ter hulp. Zijn leger is weinig talrijk, doch hij hoopt
op Coligny's tusschenkomst. Hij hoopt ook dat de steden die hij moet doortrekken,
zijne partij zullen kiezen en, inderdaad eenige weken vroeger, hadden zij dit wellicht
gedaan. Doch de buitensporigheden der Calvinisten hebben de katholieken
verontwaardigd en den prins bij de overgroote meerderheid der bevolking verdacht
gemaakt. Toch weerstaat men hem nog niet; veeleer betoont men hem een
wantrouwende onzijdigheid. Verscheidene steden, door hem aangemaand of door

(1)
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zijne aanhangers bewerkt, als Roermond, Herenthals, Diest, Mechelen,
Dendermonde, durven hem den doortocht niet ontzeggen. Doch Leuven en Brussel
blijven gesloten, en nergens staat het volk op. Overigens, overal waar Willem
verschijnt, en niettegenstaande zijn uitdrukkelijke bevelen, beleedigen zijne soldaten
de kerken en mishandelen zij de priesters. Talmend als naar gewoonte, vordert hij
al te traagzaam, steeds wachtend naar de hulp die van Frankrijk moet komen.
Doch in plaats van hulp, krijgt hij van daar plotseling de mare van den
Bartholomeusnacht (24 Augustus). Terstond was de toestand gekeerd. De slachting
der Hugenoten, de dood van Coligny vernietigden de hoop des prinsen en redden
den hertog van Alva; na eene nuttelooze poging om Bergen te ontzetten (11-12
n

September), week hij achteruit; de stad capituleerde den 21 September. Doch hij
trok niet terug naar Dillenburg, als in 1567. Hij neemt de wijk naar het land der
Geuzen, vast besloten ‘in Holland en Zeeland te blijven en te sterven’.
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Hoofdstuk II
De strijd tegen de oproerlingen tot de Pacificatie van Gent
I
Met de komst van den prins van Oranje in het Noorden, wordt de opstand der
Zeeuwsche en Hollandsche steden eene omwenteling. Terecht beschouwden de
Spanjaards Willem van Nassau als de ziel, als de genius van den wederstand tegen
Philips II. Van zijne aankomst te Enkhuizen in 1572 af tot zijn vermoording in 1584,
heeft hij zich teenemaal aan zijne taak gewijd en Marnix' mannelijke spreuk ‘rust
roest’ is hem ten volle toepasselijk. Hij weet, dat hij een slecht veldheer is; daarom
zal hij op de slagvelden niet meer verschijnen; doch hij zal zich met lijf en ziel aan
de staatkunde wijden. Zijn geest en zijn karakter verkloeken naarmate ongehoorde
moeilijkheden verrijzen, naarmate ongeloofelijke wisselvalligheden voorkomen in
den weergaloozen strijd, die tegen Spanje gevoerd wordt. Als iedereen wanhoopt,
beurt zijn heldhaftige standvastigheid de meest vertwijfelden op. In de naarste
oogenblikken, vindt zijn heldere geest de reddende oplossing; met
bewonderenswaardig gemak verandert hij van tactiek, gaat hij van een bondgenoot
naar een anderen over of vervolgt hij verscheidene kuiperijen te gelijk en stelt hij
list tegen list.
Had hij van den beginne af een bepaald doelwit? Men weet het niet, en hij zelf
wist het wellicht niet. Aanvankelijk is zijn
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verzet tegen Philips II dat van een voornaam edelman, van een vorst die meer wil
zijn dan een onderdaan. Het lijkt, in 't groot, op het geschil tusschen Philips van
e

(1)

Kleef en Maximiliaan . Doch in de laatste helft der XVI eeuw, vermag de politiek
der heeren niets tegen het absolutisme. Derhalve zoeken dezen een steun in de
natie. Tegen Spanje wordt zij Bourgondisch; tegen de souvereiniteit der kroon doet
zij beroep op de privileges en op de Staten-Generaal. Die houding, die Oranje reeds
van de aanstelling van Margareta van Parma af aanneemt, wordt vaster en
krachtdadiger tegenover den hertog van Alva. Hoe meer zijn vijand 's lands privileges
vertrapt, des te meer stelt de prins zich als dezer verdediger aan en des te meer
ook komen de nationale beschouwingen bij hem de persoonlijke beschouwingen
verdringen.
Zoo is hij reeds toen hij de wijk naar Holland neemt, en zoo zal hij zeer lang blijven.
Hij aanschouwt Holland en Zeeland als de schuilplaats van waar hij dien strijd kan
voortzetten, uit denwelken hij zich niet meer kan terugtrekken. Doch hij vereenzelvigt
zijne zaak niet met de hunne. Over hunne grenzen heen, reikt zijn blik veel verder.
Zoo hij hun wederstand steunt en leidt, blijft hij de verdediger van al de Nederlanden
tegen Spanje. Zijne politiek is die der ‘generaliteit’; zij vereenigt, in hare plannen,
de zeventien provinciën en sluit zich daardoor met de Bourgondische traditie aan.
Philips II blijft, voor Oranje, als zoon van Karel V en erfgenaam van Philips den
Goede, de wettelijke vorst. Het onderscheid, dat hij maakt tusschen den koning,
dien hij erkent, en dezes regeering, die hij bestrijdt, is geenszins eene spitsvondigheid
van een schaamachtigen revolutionnair. In 1572 had hij er voorzeker in toegestemd
de Nederlanden slechts door een eenvoudig persoonlijk verbond aan het
Oostenrijksche huis te zien hechten, met een volkomen zelfstandige regeering.
Eerst langen tijd daarna en onder den invloed der gebeurtenissen, betrachtte hij
den val van Philips II. In den beginne

(1)

Zie Geschiedenis van België, deel III, blz. 50.
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geloofde hij te goeder trouw, dat de wettelijkheid langs zijnen kant was. Alva's
dwingelandij rechtvaardigde immers ten volle het in de Blijde Inkomst geschreven
recht tot oproer... Het gewapend verzet tegen het despotisme van een landvoogd
sloot den eerbied voor 's konings opperleenheerschappij niet uit, en het Wilhelmuslied
loog niet, als het den prins deed zeggen:
‘Den Coninck van Hispaengien
heb ick altijt gheeert’.

Doch een louter politieke rol is den prins te klein. De Geuzen van het Noorden, die
hem de plaats maakten die hij zal innemen, zijn meerendeels hevige Calvinisten.
Zonder hen vermag hij niets. Met hen moet hij leven en sterven; hoe zou hij zich
dus aan hun wil onttrekken? Voorzeker stemde hij slechts zijns ondanks toe in hunne
eischen, in het stipt confessioneel karakter dat hij, om hunnentwil, aan zijn
gedragsregel moest geven.
Want, te midden van de losbarsting der godsdienstdriften, blijft hij trouw aan de
Erasmiaansche verdraagzaamheid. Die Lutheraan is zeker een te laat geboren
humanist. Hij verwerpt het sectarisme der Geuzen, der dienaren, der vluchtelingen
rondom hem. Hij deelt geenszins het vurig geloof van zijn broeder Lodewijk.
Klaarblijkelijk zijn het meer opportunistische beschouwingen dan gewetensredenen
die hem, in October 1573, zullen nopen, openbare belijdenis van Calvinisme te
doen. En dan nog blijft godsdienstvrijheid zijn ideaal. Hij blijft deze trouw, niet alleen
uit persoonlijke overtuiging, doch omdat hij ze beschouwt als een onontbeerlijke
waarborg voor het bewerken der unie. Daarin ziet hij het eenige middel om
protestanten en katholieken der zeventien provinciën in een zelfde beweging mede
te sleepen. Immer bleef hij eene hoop koesteren, die door de confessioneele
onverdraagzaamheid nooit zou verwezenlijkt worden. Hij begreep niet, dat hij leefde
in een tijd, waarin de godsdienstquaestie vóór de nationale quaestie optrad en zijn
streven nutteloos zou wezen.
Toen hij in Holland kwam, scheen de zaak der oproerlingen hopeloos. Na den
Bartholomeusnacht was van Frankrijk niets meer te verwachten; evenmin van het
Duitsche Rijk, want
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Maximiliaan II heeft zich verzoend met Philips II, die Anna van Oostenrijk tot vrouw
nam. Elisabeth van Engeland is de oproerlingen niet ongenegen, doch zij is te
voorzichtig om de opstandelingen krachtdadig te ondersteunen. Toch zijn het de
zegepralen van het catholicisme, die de strijdkrachten van Holland en Zeeland
versterken. De Bartholomeusnacht heeft eene menigte vastberaden Hugenoten
gedreven naar dit plekje gronds, waar het protestantisme een verschrikkelijken
aanloop te wachten staat. Uit Duitschland en uit Engeland, komen de vurigste
Vlaamsche en Waalsche uitwijkelingen heengesneld, om deel te nemen aan den
strijd. Zelfs de vaste zekerheid, geen kwartier te mogen verwachten, versterkt de
dappere harten.
Overigens zijn de oproerlingen niet zonder hulpmiddelen. De kustvaart is
eenigszins hersteld, en de zeeschuimerij maakt overvloedige prijzen. De Vlissingsche
zeelieden hebben de schepen aangevallen, die den hertog van Medina Celi
begeleidden; zij kaapten er verscheidene, met den schat dien zij voerden en, schier
terzelfder tijd, namen zij, in de Hont, een rijk bevrachte vloot, die van Lissabon naar
Antwerpen stevende.
Daarbij is, na eenige dagen verwarring, de regeering weldra ingericht. Reeds op
15 Juli vergaderen de Staten van Holland; op Marnix' voorstel, erkennen zij den
prins van Oranje als stadhouder. In de steden, waar het volk tot opstand gekomen
is en de katholieke magistraten afgezet of op de vlucht gedreven heeft, wordt de
orde dadelijk na de zegepraal hersteld. Het gemeentewezen blijft ongewijzigd. De
gegoede burgerij neemt weder het bewind in handen. Het eenig verschil bestaat
hierin, dat de vroedschappen voortaan onder de protestanten gekozen worden. Ten
slotte wordt de schatkist behoorlijk ingericht naarmate de nieuwe staat van zaken
vastheid verkrijgt. De verbeurdverklaring der kerkgoederen verschafte haar reeds
overvloedige hulpmiddelen. Andere worden verkregen door de waarde van het geld
te verhoogen, door de onrechtstreeksche belastingen op te slaan, door tal van
verbruiksartikelen te belasten. Men vraagt bijdragen aan
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de steden en verscheidene harer verdubbelen uit eigen beweging haar aandeel.
Het leggen van ‘licenten’, wil zeggen in- en uitvoerrechten, is een nieuwe bron van
inkomsten. Want, daar de oproerlingen in het bezit zijn van de mondingen van
Schelde, Maas en Rijn, hebben zij gansch den buitenlandschen handel der
Nederlanden in hunne macht. De groothandel, die te Antwerpen gevestigd was,
begint hunne havens te begunstigen. Zij hebben de andere provinciën niet noodig,
terwijl deze hen niet kunnen missen. De Zeeuwsche en de Hollandsche koopvaardij,
e

die reeds in het midden der XVI eeuw zoo bloeiend was, maakt door den oorlog
nieuwe vorderingen. Te midden van 't kanongebulder, zal de economische
meerderheid naar de zeeprovinciën overgaan en, evenals Engeland tijdens zijn
strijd tegen Napoleon, zullen zij door den gestadigen aangroei van hun rijkdom,
zonder moeite verpletterende oorlogskosten kunnen betalen.
Reeds vóór zijne aankomst in het Noorden, had Oranje verklaard, dat hij slechts
samen met de Staten van Holland regeeren zou, en het spreekt van zelf, dat hij niet
anders kon. Doch die belofte, die het verschil van zijne houding met die van Alva
deed uitschijnen, zou hem ook ernstige moeilijkheden berokkenen. Hij was niet
voornemens, zooals wij zagen, zijne ontwerpen te offeren aan de belangen van één
enkel gewest. Zijn doel bleef: de vrijmaking van al de Nederlandsche provinciën.
Tegenover de Staten van Holland bevond hij zich ongeveer in den zelfden toestand
als vroeger de hertogen van Bourgondië tegenover de Staten hunner verschillende
gewesten. Zijne politiek van ‘generaliteit’ en hunne uitsluitingspolitiek moesten
dikwerf tegen elkander aanbotsen. En die botsingen waren des te onvermijdelijker,
daar hij niet, als een wettelijk vorst, krachtens een rechtstitel gehoorzaamheid kon
vergen. In den beginne moest hij een hemelsch geduld en wonderen van
behendigheid aan den dag leggen om het twijfelachtig gezag van een
revolutionnairen stadhouder te handhaven. Doch op den duur nam men hem zooals
hij was, omdat men hem niet meer missen kon. In October 1574 hoeft hij slechts te
dreigen van de regeering af te zien: aanstonds
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smeeken de Staten hem te blijven. En op 20 Juli 1575 slaagt hij er in, zich te doen
erkennen als ‘heer en meester voor alles wat het behoud en de verdediging des
lands betreft’. Meer nog, een naast hem opgerichte ‘Landraad’ stelt hem, in zekere
mate, vrij van het bestendig toezicht der Staten. Zijne populariteit is overigens zoo
groot als zijne macht broos is en hij beijvert zich, die te behouden. Hij is gul en rond
met een ieder, wat hem bemind maakt bij die patricische burgers, wier invloed
overwegend in gansch Holland is en zonder dewelken hij niets vermag. ‘Hij kan met
(1)
hen spreken en drinken, en hen met de tong leiden waar hij wil’ . Hij noodt allerlei
lieden aan zijne tafel, aan dewelke geen voorrang bestaat. Hoewel hij met de zijnen
uitsluitend Fransch spreekt, bezigt hij enkel 's lands taal in zijne betrekkingen met
het volk. Zelfs jegens het gemeen, is hij hoogst voorkomend. Soms houdt hij
(2)
eenvoudige ambachtslieden op straat staan, om met hen te kouten . Weldra wordt
hij dan ook aanbeden door het volk, en de liefde die het hem toedraagt is de zekerste
waarborg voor zijn invloed. Katholieken en koningsgezinden zelven bewonderen
zijne menschenliefde. Vóór de overgaaf van Middelburg, in 1574, verwachtte men
zich aan de uitmoording van de Spaansche bezetting of toch aan de terechtstelling
van haren hoofdman, den ouden kolonel Mondragon. Nu, toen de stad ingenomen
was, verwonderde hij een ieder door zijne goedheid. Mondragon ‘zegt al het mogelijke
(3)
goed van hem’ . Hetzelfde jaar, nadat hij het slot van de vrouwe van Vredenburg
ingenomen heeft, doet hij deze met hare dochters in vrijheid stellen, zeggende, ‘dat
(4)
hij niet tegen de vrouwen vecht, doch tegen de Spanjaards en hunnen aanhang’ .
Hij legt de soldaten een strenge tucht op, doet de officieren hangen, die zich aan
plundering schuldig maken, en de goede houding die hij bij zijne troepen onderhoudt,
doet

(1)
(2)
(3)
(4)
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des te scherper de buitensporigheden van 's Konings leger uitkomen.
Vroeg reeds verwijderde hij uit zijne omgeving de dwepers als Datenus, en de
bloeddorstige soldaten als Lumey. Zijne vertrouwden zijn mannen die schitteren
door hun verstand, hunne zakenkennis, hun schrijverstalent. Requesens zal in 1574
bekennen, dat de verstandigste geesten van het land met hem zijn, en zijnerzijds
(1)
verklaart Morillon, ‘dat hij te fijn is voor onzen boel’ . Die vertrouwden zijn geene
Hollanders, wat soms wel doet klagen. Het zijn Brabanders als Marnix of Junius,
Franschen als Loiseleur de Villiers, - later als La Noue, als Duplessis-Mornay, als
Dujon, als Languet. Allen, overigens, zijn Calvinisten. Uit de Nederlanden door Alva
of uit Frankrijk na den Bartholomeusnacht verjaagd, werken zij in het Noorden aan
de oprichting van dien protestantschen Staat, dien zij in hun vaderland betracht
hadden. Door hun toedoen wordt de strijd tusschen Spanje en Holland een
princiepenstrijd tusschen twee tegen malkander aanbotsende staatkundige en
godsdienstige begrippen: eenerzijds monarchale alleenheerschappij en
Staatsgodsdienst, - anderzijds republicanisme en gewetensvrijheid.

II
Nu dat, na den Bartholomeusnacht en de inneming van Bergen, de hertog van Alva
niets meer van Frankrijk te vreezen had, ging hij al zijne krachten tegen de
oproerlingen van het Noorden kunnen aanwenden. Niettegenstaande het gevorderde
jaargetijde, had hij besloten niet te talmen. Zijn leger, dat nu 40,000 man telt, zal
kort en goed werk verrichten, want hij wil een schitterende overwinning en een
verschrikkelijke kastijding. Immers, de oproerlingen aanziet hij, noch kan hij aanzien
als oorlogvoerenden. Voor hem zijn het slechts verraders, die geen erbarming
verdienen en zich zelven buiten de krijgswetten stellen. Meer dan ooit rekent hij
slechts op schrikaanjaging om het volk allen nieuwen lust tot opstaan te ontnemen.

(1)
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Reeds op 2 October 1572 komen zijne troepen Mechelen binnen. Alle verdachte
burgers zijn gevlucht; slechts de katholieken zijn gebleven. Om het even, de stad
heeft hare poorten voor Willem van Oranje geopend: zij moet voor hare misdaad
boeten. 't Is overigens een voortreffelijke gelegenheid om de Spanjaards tevreden
te stellen, want zij wachten reeds lang op eene plundering ‘om de andere steden
schrik aan te jagen’. En als men hun doet opmerken, ‘dat zulks hun land niet zal
doen beminnen, vragen zij tot wat het dient bemind te wezen?’. Het oogenblik is
gekomen om hun voldoening te geven, en de hertog levert hun Mechelen drie dagen
lang over. ‘'t Is de wreedste en onmenschelijkste plundering onzer dagen’. Kerken
noch kloosters worden ontzien. In verscheidene straten loopt men tot de knieën ‘in
de veeren van de bedden, die ontnaaid werden om er den buit in te steken... Sedert
het vertrek der soldaten heeft men onder takkebossen en op andere plaatsen meer
(1)
dan honderd tot der dood gefolterde menschen gevonden’ .
Van Mechelen, marcheerde het leger naar Gelderland. Alva vestigde zijn
hoofdkwartier te Nijmegen en vertrouwde de leiding der verrichtingen aan zijn zoon
n

don Frederik. Den 12 November verscheen hij onder de muren van Zutphen. Na
vier dagen beschietens, worden de wallen stormenderhand veroverd. De hertog
had bevolen ‘niet één mensch het leven te laten, en zelfs eenige deelen der stad
in brand te steken, daar hij zich herinnerde dat de brand van Duren, in éénen dag,
(2)
heel Gelderland aan Karel V teruggebracht had’ . Zijn bevel werd stipt uitgevoerd.
De bezetting en een goed deel der burgerij werden omgebracht. De soldaten
meenden de slachting der monniken van Gorkum te wreken door even wreed te
wezen als Lumey. Zij hingen een zeker getal Geuzen alsmede Hugenoten, die zich
onder de verdedigers bevonden, aan de voeten op.
In den beginne was Alva verrukt over zijn stelsel. Bij de mare van Zutphens
kastijding, ontruimde de graaf van den Berg het Geldersche en trok de graaf van
Schaumburg, een

(1)
(2)

Piot: Correspondance de Granvelle, deel IV, blz. 456, 457.
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel II, blz. 295.
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andere schoonbroeder van Oranje, van Friesland naar Duitschland af. Eene menigte
Geldersche steden, als ook Zwolle, Kampen, Harderwijk, Hattem, Amersfoort gaven
zich zonder gevecht over. Doch de macht der oproerlingen was in Holland. Dat werd
men reeds nabij dezes grenzen gewaar. Naarden, ‘dat zoo zwak was dat niemand
(1)
ter wereld het had willen verdedigen’ , ontving don Frederik met kanonvuur. Alzoo
mocht men ‘met Gods oorlof’ de inwoners kastijden zooals zij het verdienden. Heel
de stad werd uitgemoord en in asch gelegd. Vervolgens richtten de troepen zich,
over den met ijs bedekten grond, naar het steeds getrouwe Amsterdam, en van
daar naar Haarlem. Tegen alle verwachting, was die stad tot verdediging bereid.
Nu stond men vóór een aanzienlijke plaats en moest men, in 't hartje van den
winter, eene belegering in regel beginnen met vermoeide troepen, die dan nog ter
oorzake van 't behoud der verbindingen sterk gedund waren. De gegeven
‘voorbeelden’ hadden dus den vijand slechts nog hardnekkiger in den wederstand
gemaakt. Haarlem was omgeven door een diep meer; om de stad te blokkeeren,
waren schepen noodig geweest. Doch ‘men vindt niemand die ter zee wil dienen;
(2)
al de zeelieden zijn met de oproerlingen’ . Een verschrikkelijke winter maakt de
reeds lastige krijgsverrichtingen nog moeilijker. Ziekten brengen vreeselijke
verwoestingen onder de soldaten. Alle weken sterven dertig tot veertig Walen en
nog veel meer Spanjaards. De belegeraars vorderen niet, niettegenstaande hunne
dapperheid. De verdedigers der stad gaan als ‘echte soldaten’ te werk en hunne
ingenieurs verrichten ‘ongehoorde dingen... Nooit zag men een zoo goed verdedigde
(3)
plaats’ . De hertog bekent aan den koning, ‘dat dit de bloedigste oorlog is, dien
(4)
men sedert lang gezien heeft’ , en smeekt hem, hulptroepen te zenden. Hij is
blijkbaar onthutst en denkt aan Duren niet meer. ‘Was het een oorlog

(1)
(2)
(3)
(4)

Gachard: Correspondance de Philippe II, deel II, blz. 301.
Ibid., blz. 306.
Ibid., deel II, blz. 307.
Ibid., blz. 305.
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tegen een anderen vorst, zoo schrijft hij, dan zou hij reeds gedaan zijn, maar 't is
een wonder hoe het getal dier verraders vermeerdert’; vooral ‘kan ik niet begrijpen
hoe Uwe Majesteit zooveel moeite heeft om beden te bekomen, terwijl zij leven en
(1)
goed voor die oproerlingen veil hebben’ . Toch blijft hij hardnekkig, en zijne troepen,
die op buit loeren, zijn zoo verwoed, dat zij tot muiten zouden overgaan zoo men
het beleg opbrak. Zij slaan alle pogingen van Oranje tegen hunne liniën af. Ten
slotte moet de heldenmoed der bezetting voor den honger zwichten. Op 12 Juli
1573 geeft de stad zich onvoorwaardelijk over.
Nu wil Alva aan het volk een blijk geven van 's konings goedertierenheid. Hij houdt
zich tevreden met de terechtstelling van de 2,300 Fransche, Waalsche en Engelsche
soldaten die zich in de stede bevonden. De burgerij komt er van af met vijf of zes
terdoodbrengingen en een rantsoen van 100,000 kronen, die onder het voetvolk
verdeeld worden. Na die grootmoedigheid, laat hij in Holland eene proclamatie
verspreiden, waarbij vergiffenis geschonken wordt aan alle steden die zich zullen
onderwerpen. ‘Met de strijdkrachten die Uwe Majesteit heeft, schrijft hij ernstig aan
Philips II, kan hij nu genadig wezen; men zal er hem erkentelijk voor zijn; ware hij
het vroeger geweest, dan had zulks de oproerlingen slechts tot meer
(2)
onbeschaamdheid aangezet’ . Doch de oproep blijft onbeantwoord. De
vastberadenheid der hoofden en vooral van Willem van Oranje overwint de aarzeling
die een groot deel der oproerlingen bemachtigd had, en niemand wordt ontrouw.
Overigens wordt de toestand weldra minder gevaarlijk. Op 29 Juli breekt de eerste
dier muiterijen uit, die later de pogingen der koningsgezinden zouden verlammen.
Alva, die zonder geldmiddelen was en zijne soldaten niet kon betalen, liet hun
sedert het begin van den veldtocht vrij rooven en stroopen. Tuchteloosheid heerschte
weldra onder hen. Na de inneming van Haarlem, stellen de oude Spaansche
compagnieën een electo aan, en weigeren zij te marcheeren, als zij

(1)
(2)

Gachard: Correspondance de Philîppe II, deel II, blz. 354, 357.
Ibid., blz. 393.
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niet betaald worden. Als de orde hersteld is, op 12 Augustus, is het te laat om
Enkhuizen aan te vallen, zooals men van plan was: men zal, in de plaats daarvan,
Alkmaar belegeren. Durft het weerstaan, dan blijft er geen levende ziel over. Want
de hertog wil van geen lankmoedigheid meer weten. ‘Vermits het voorbeeld van
(1)
Haarlem niet hielp,... zal wreedheid misschien meer indruk maken’ . Doch Alkmaar
weerstond, en dit zoowèl, dat don Frederik op 8 October voor de wassende waters
moest wijken en het beleg opgeven. Vier dagen later werd de vloot van den graaf
van Boussu in de Zuiderzee door de oproerlingen verslagen, terwijl de graaf zelf in
hunne handen viel. Tot overmaat van ramp, was de toestand even slecht in Zeeland.
De koninklijke troepen, die Middelburg verdedigden, werden hoe langer hoe nauwer
en

ingesloten. Den 1

Augustus hadden zij Rammekens, de haven der stad, verloren.

en

Den 16 veroverde een Fransch kapitein Geertruidenberg, in naam des prinsen
van Oranje.
Zoolang Alva zegevierde, had de koning zijne handelingen goedgekeurd, doch
de rampspoed die den hertog, na zoovele schoone beloften, nu achtervolgde, had
zijn vertrouwen geschokt. De Koning wist, dat Medina Celi zich niet geneerde, de
(2)
handelwijze van zijn collega te laken . De bisschoppen der Nederlanden opperden
eerbiedige klachten over de tirannie van den landvoogd. Doch vooral was hij ongerust
(3)
over de verschrikkelijke sommen, die de oorlog kostte . De nederlaag zijner troepen
verbitterde hem en deed hem zijn schijnbare onverschilligheid afleggen. Men had
met verstomming gezien, dat hij de brieven die hem de vóór Haarlem geleden
(4)
verliezen meldden, in het vuur wierp . Reeds op 30 Januari 1573 had hij dan ook
besloten, zonder iemand te verwittigen, den land-

(1)
(2)
(3)

Gachard: Correspondance de Philippe II, deel II, blz. 402.
Medina kreeg zijn ontslag als landvoogd op 28 Juli 1573. Hij verliet de Nederlanden op 6
October.
Van 1567 tot Februari 1572 waren 8 millioen gulden uit Spanje gezonden. Zie Piot:
Correspondance de Granvelle, deel IV, blz. 595. Cf. Bussemaker: De Afscheiding der Waalsche
gewesten, deel I, blz. 30 (Haarlem, 1895). Om zich een denkbeeld te vormen van de
r

(4)

krijgsuitgaven, zie het Registre de F . Lixaldius, trésorier-général de l'armée espagnole de
1567 à 1576, uitgeg. door F. Rachfahl (Brussel, 1902).
Gachard: La Bibliothèque nationale, deel II, blz. 422.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

45
voogd van het Milaneesche, don Louis de Requesens, naar Vlaanderen te sturen.
Als naar gewoonte, weifelde hij lang alvorens het te doen. Misschien verhoopte hij
nog, door eene overwinning, zijne plannen te kunnen wijzigen. Eerst op 15 October
liet hij zijn besluit aan Alva kennen. ‘Ik zie wel, schreef hij, dat de zaken zoo ver
gekomen zijn, dat men alle middelen moet beramen die ze kunnen herstellen, vooral
bij zulk gebrek aan geld, dat wij niet meer vooruit of achteruit kunnen, hoewel ik
nooit iets zal toestaan dat niet billijk is of niet strookt met ons heilig katholiek geloof
(1)
en met mijn gezag, zelfs al moest ik de Nederlanden verliezen’ .
n

Requesens kwam te Brussel op 17 November 1573. Den 29 , juist zeven jaar na
den dag waarop hij bevel ontvangen had, naar het Noorden te trekken, gaf de hertog
n

hem zijne volmacht over. Den 18 December vertrok hij naar Spanje.
Hij was deerlijk gevallen en, sedert zijn val, stelde een iegelijk hem om het meest
verantwoordelijk voor de ramp, die onder zijn beheer voorviel. ‘De hertog van Alva,
zal de bisschop van Namen later zeggen, heeft in zeven of acht jaar den godsdienst
(2)
meer kwaad gedaan dan Luther en Calvijn en al hunne trawanten’ . En zeker is
het, dat de haat dien hij als het ware met genoegen in de harten ophoopte, weldra
op den koning en op de Kerk terugkwam. Hij verdierf op onherstelbare wijze de
zaak die hij verdedigde; hij was het, die het koninklijk gezag ‘herwaarts over’ voor
de ondraaglijkste tirannie deed doorgaan. Toch hoeft de oorzaak van zijne mislukking
verder gezocht. Zoo Spanje de Nederlanden wilde behouden, - en het wilde die
behouden, - kon het hun geene zelfstandigheid gunnen, die aan hetzelve alleen
den zwaren last zou gelaten hebben, ze tegen zijne vijanden te verdedigen. Zij
moesten een bestanddeel der monarchie worden en tot dezer behoud medewerken.
Hunne oude vrijheden moesten verdwijnen en hunne hulpmiddelen 's konings
schatkist vullen. Dat had Philips II goed ingezien. Het hoofddoel van Alva's lastgeving
was niet het beteugelen der oproerlingen, doch wel

(1)
(2)

Gachard: Correspondance de Philippe II, deel II, blz. 415.
Gachard: Actes des Etats-Généraux, deel I, blz. 256 (Brussel, 1861).
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het invoeren der nieuwe belastingen. Doch juist dàt verwekte de Omwenteling.
Zoolang men hoofden afhieuw, privileges verkrachtte, bevolkingen mishandelde,
verroerde niemand. Doch het land stond op, zoodra men de bronnen zijner
levenskracht aanraakte en het zich schandelijk aan den vreemdeling geofferd zag.
De stuiptrekkingen van dat land van nering en hanteering wierpen het stelsel omver,
dat men hetzelve wilde opleggen. 't Is niet, zooals men later meende, de
n

n

godsdienstquaestie, doch de quaestie van den 10 en den 20 penning die den
(1)
wederstand ontketende . De dynastische politiek van het Habsburgsche huis, die
zeventig jaar te voren Spanje en de Nederlanden onder eene zelfde kroon vereenigd
had, had tot dien aanstoot geleid. In dit opzicht, behoort de opstand van 1572 tot
dat langdurig nationaal verzet waarin, sedert Maximiliaan, achtereenvolgens Philips
van Kleef, Busleyden, Chièvres, de heeren die tegen Granvelle waren en de edelen
van het Eedverbond eene rol speelden. Een laatste maal verheft de Bourgondische
Staat zich tegen den Spaanschen Staat. Doch zoo de oorzaak des opstands van
louter staatkundigen aard is, zoo ontleent hij toch zijne wapens aan den godsdienst.
Dadelijk neemt het Calvinisme de gelegenheid waar om op den voorgrond te treden
en de beweging te leiden. Het nationaal verzet wordt, in Holland en Zeeland, een
n

godsdienstig verzet. Het lied van den 10 penning, dat het volk te wapen roept, is
werkelijk een protestantenzang.

III
Toen Philips II besloot, den hertog van Alva te vervangen door Requesens, beoogde
hij geenszins de belangen der Nederlanden. Zoo hij een einde aan den oorlog wilde
stellen, was dit eenvoudig om financieele redenen en om beschouwingen van
algemeene politiek. Want de strijd tegen de oproerlingen ledigde zijne schatkist.
Meer nog: hij gat aan Engeland en aan

(1)

Eerst in 1573 schrijft Alva den opstand aan de godsdienstquaestie toe, en men begrijpt licht
n

waarom. Doch Requesens en Medina Celi geven den 10 penning als oorzaak op (Corr. de
Philippe II, deel II, blz. 447, 448; deel III, blz. 14). Granvelle en Morillon zijn van dezelfde
meening.
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Frankrijk de gelegenheid, zich, zoodra zij dit wilden, met de Zeeuwsche en
Hollandsche zaken te bemoeien. 't Was algemeen gekend, dat Elisabeth de
oproerlingen liet helpen en dat Willem van Oranje verdachte onderhandelingen met
Parijs onderhield. In de lijvige briefwisseling des konings vindt men geen woordje
erbarming voor zijn ongehoorzame en kettersche onderdanen. Tijdens het langdurig
beleg van Haarlem, is zijne eenige bezorgdheid, tegenover de vreemde
mogendheden, eene houding te bewaren die strookt met zijne waardigheid van
katholieken vorst. Hij vreest, dat de onderhandelingen van den hertog van Alva met
Elisabeth hem zullen schaden tegenover de Christenheid en door ‘de arme koningin
(1)
van Schotland’ verkeerd zullen opgenomen worden. Later, als hij de overgaaf van
de stad verneemt, is hij vooral verheugd dat deze gebeurd is ‘juist als de koning
van Frankrijk zich lafhartig aan zijne oproerlingen overgaf, alsof hij door hen belegerd
(2)
geweest ware’ .
't Is dus uitsluitend om den wille zijner Spaansche politiek, dat hij zijne politiek in
de Nederlanden wijzigt. Had het lot der provinciën hem werkelijk aan het harte
gelegen, dan had hij niet geaarzeld den wensch zijner katholieke onderdanen te
aanhooren en zelf den vrede te komen herstellen. Baron van Rassenghien
verzekerde, dat hij zich enkel hoefde te toonen ‘om als een heldere zon de nevelen
(3)
te verjagen die ons t' allen kant bedrukken’ . Op 20 Mei 1573 had de faculteit van
godgeleerdheid der hoogeschool te Leuven den moed, plechtig beroep te doen op
zijne gevoelens èn als katholiek èn als mensch: ‘De heilige boeken, schreef zij hem,
leeren ons dat God, in zijne verontwaardiging over het onrecht, het geweld, het
bedrog, de koninkrijken van het eene land naar het andere overdraagt. Zelfs op
deze aarde laat Hij zijn goede en trouwe onderdanen niet straffeloos kwellen, de
onschuldigen verdrukken, de armen uitzuigen, de goederen der liefdadige gestichten
overweldigen, hen die zich aan zijn dienst

(1)
(2)
(3)

Gachard: Correspondance de Philippe II, deel II, blz. 324.
Ibid., blz. 397.
e
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hebben gewijd en niemand reden tot klagen geven, berooven’. Het middel om dat
alles te verhelpen, ‘is de komst van Uwe Majesteit zelf in België, als zijne
genegenheid voor dat ongelukkig land hem daartoe kan doen besluiten, of, zoo dit
teenemaal onmogelijk is, de aanstelling van een landvoogd, waarin een iegelijk
(1)
vertrouwen stelt’ .
En, voorwaar, de komst van Philips II in de provinciën had den toestand der
oproerlingen moeilijk, zooniet onhoudbaar gemaakt. Zegden zij niet om het meest,
dat zij den koning eerbiedigden en dat zij zich slechts verzetten tegen de tirannie
van zijn landvoogd? Doch, om in Europa's aanschijn met zijn oproerige onderdanen
te onderhandelen, had Philips hun die genegenheid moeten toedragen waarop de
Leuvensche godgeleerden te vergeefs beroep deden, moest hij zich nog als hun
‘natuurlijken vorst’ beschouwen en mocht de koning van Spanje in hem den
erfgenaam der hertogen van Bourgondië niet verdrongen hebben. Eene wijl dacht
hij er wel aan, de Nederlanden aan iemand van zijn huis toe te vertrouwen. In 1572
liet hij de inzichten des Keizers toetsen, omtrent het zenden van een aartshertog
naar Brussel. Hij gaf dit ontwerp weldra op. Een keizerszoon ware niet gewillig
genoeg geweest. Nog eens werd het bestuur der provinciën aan een Spaanschen
ambtenaar toevertrouwd. De koning dorst zijns vaders politiek niet voortzetten. Hij
had daarvan afgeweken door de aanstelling des hertogen van Alva; hij bleef daarvan
afwijken door die van Requesens.
Deze behoorde tot eene familie van oude dienaars der kroon, aan wie zij haar
fortuin te danken had. Zijn vader, don Juan de Suniga y Velasco, had de achting
van Karel V verworven. Achtereenvolgens grootcommandeur van Castilië en lid van
den Raad van State te Madrid, was hij in 1535 benoemd geworden tot leermeester
(2)
van prins Philips, wiens ‘uurwerk en wekker’ hij lange jaren was. Toen Philips
koning geworden

(1)
(2)

Molanus: Historia Lovaniensium, deel I, blz. XVII (Brussel, 1861).
A. Morel-Fatio: La vie de Don Luis de Requésens. Bulletin Hispanique, 1904-05, blz. 4. - Cf.
Francisco Barado y Font: D. Luis de Requenses y la politica española en los Paises Bajos
(Madrid, 1906).
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was, vergat hij den zoon van zijn ouden leermeester niet. Bij dezes dood, werd de
zoon grootcommandeur van Castilië, vervolgens gezant te Rome (1562) en daarna
landvoogd van het Milaneesche. Die ambten hadden Requesens niet belet, in 1568
deel te nemen aan den oorlog tegen de Morisco's en, in 1571, don Juan van
Oostenrijk naar Lepanto te vergezellen. Overigens, was hij veel meer staatsman
dan krijgsman. Zijn steeds zwakke gezondheid was met den tijd nog zeer verslecht.
Toen hij 's konings bevel ontving om naar de Nederlanden te vertrekken, was hij
zes en veertig jaar oud en telde hij er niet op nog lang te zullen leven; hij spande
dan ook nuttelooze pogingen in, om zich te ontmaken van een last, dien hij terecht
als te zwaar voor zijne krachten hield. Men begrijpt niet, waarom Philips II hem den
lastigsten post in heel de monarchie wilde opdragen. In de bezorgdheid voor zijne
macht zag hij ongetwijfeld vóór alles in Requesens ‘een nauwgezet man, die geen
(1)
haar van 's konings gezag zal laten verloren gaan’ .
Want hoe zeer de nieuwe landvoogd ook van zijn voorganger verschilde, toch
was hij evenzeer als hij aan de kroon verknocht en zuiver Castiliaan van aard. Als
hij, omringt hij zich slechts van Spanjaards; als hij, veracht hij de Belgen; hij begrijpt
evenmin als hij hunne zeden en verzuchtingen, noch spreekt hij hunne talen en wèl
het Vlaamsch uit onkunde, het Fransch uit onwil. Godvruchtig als hij was, had hij,
met wat meer behendigheid en toegevendheid, de geestelijkheid op zijne hand
gekregen. Inderdaad, alle weken gaat hij te biecht en alle veertien dagen te
communie. Vooral - en hierin is hij wel van het geslacht nà den hertog van Alva - is
(2)
hij een warme verdediger der Jezuïeten, ‘met dewelke hij zich meestal opsluit’ .
Doch het wantrouwen, dat hij de Belgen betuigt, maakt hem dadelijk verdacht. Reeds
(3)
in Maart 1574, ‘denkt men dat hij erger zal doen dan de hertog van Alva’ , en in
Augustus wordt hij nog meer verfoeid. Men laat hem zelfs voelen, dat hij onbemind
is, en de afkeer waarvan hij zich omringd voelt, vermeerdert zijn natuurlijke

(1)
(2)
(3)

De Ram: Synodicon Belgicum, deel I, blz 171.
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zenuwachtigheid. Weldra is hij niet meer aan te spreken. Hij valt in verschrikkelijke
buien van gramschap, waarbij ‘hij zijne muts in 't vuur werpt en niet wil, dat men ze
(1)
opraapt’ . Men is, gansch ten onrechte, overtuigd, dat hij zijn voorganger in alles
wil navolgen. Werkelijk, zou hij het land willen bevredigen en een einde stellen aan
het schrikbewind. Doch uit eigen beweging, zonder 's konings instemming durft hij
niet, en de koning, naar ouder gewoonte, aarzelt, weifelt en blijft besluiteloos.
Eerst had hij gedacht, door Requesens een algemeene vergiffenis te doen
afkondigen. Vervolgens, op Alva's opmerkingen, was hij van gedachte veranderd.
De nieuwe landvoogd bracht dus slechts een ontwerp van kwijtschelding mede. En
dan nog moest hij zich eerst met den hertog verstaan. Nu, deze ‘raadt hem alle
zachtheid, goedertierenheid en onderhandeling af... en zegt hem, niets dan de
(2)
wapens te bezigen’ . De grootcommandeur zelf beschouwt den toestand gansch
anders, maar hij is de man niet om zonder 's konings toelating te handelen. Hij
smeekt Philips hem spoedig zijn wil te laten kennen. Persoonlijk wenscht hij een
zoo ruim mogelijke vergiffenis, en hij verbergt zulks niet. Meer nog, schuchter laat
n

hij hooren, dat men den Raad van beroerten moest afschaffen en den 10 penning
intrekken, dat men de ketters moest toelaten zich met de Kerk te verzoenen, ofwel,
na verkoop hunner goederen, het land te verlaten. Zelfs zou hij de Staten-Generaal
willen bijeenroepen en trachten te bekomen dat zij met de oproerlingen
onderhandelen. Ten slotte klaagt hij, dat hij belemmerd wordt door geheime
onderrichtingen, die hem verbieden ‘kwijtschelding te schenken voor misdaden van
(3)
godsdienst en oproer’ . Naarmate de tijd verloopt, dringen zijne brieven meer en
meer aan. Doch geen bescheid komt van Madrid. In Februari heeft de koning nog
geen besluit genomen over de vergiffenis.
Ongetwijfeld wil hij zijn besluit doen afhangen van de wending der
krijgsverrichtingen. Doch deze wordt hoe langer hoe

(1)
(2)
(3)

Piot: Correspondance de Granvelle, deel V, blz. 396.
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel II, blz. 447.
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slechter. Een door Julian Romero lang voorbereide poging om Middelburg te
ontzetten door middel eener kleine vloot en een met geweld gemonsterde bemanning,
lijdt deerlijk schipbreuk (29 Januari 1574). En de hulpelooze stede geeft zich eenige
dagen later over aan Willem van Oranje, na twee jaar heldhaftigen tegenstand (18
Februari).
Nu wappert de vlag der Staatschen heel Zeeland door. In Holland maakt de sedert
einde October begonnen belegering van Leiden geene vordering. Nooit was de
toestand zoo erg. Want de onvermoeibare Lodewijk van Nassau heeft toelagen van
den koning van Frankrijk gekregen en licht in Duitschland een leger, om zijn broeder
ter hulp te komen. Er hoeven dus nieuwe strijdkrachten, en de schatkist is ledig.
Geen duit in kas om de krijgsuitgaven te dekken, die 600,000 kronen per maand
bedragen, en om de achterstallige soldij - zes millioen kronen - te betalen.
n

Eindelijk zetten de slechte tijdingen den koning tot schrijven aan. Den 10 Maart
zendt aan Requesens de ‘algemeene vergiffenis’, hem vrij latende den Raad van
n

beroerten en den 10 penning af te schaffen; deze laatste zal mogen vervangen
worden door eene bede van twee millioen gulden gedurende tien jaar. Die
toegevingen worden overigens verwikkeld door slinksche streken en middelen,
waarvan hij wonderen verwacht. De vergiffenis is opgesteld op vier wijzen, waaronder
de grootcommandeur moet kiezen. Hij moet ook een door Hopperus gemaakt ‘boekje’
uitgeven, om de sedert het begin van het oproer getroffen maatregelen te
rechtvaardigen, ‘doch zonder naam van uitgever en derwijze dat men niet weet dat
het op 's konings bevel uitgegeven wordt’. Bovendien zal hij onderzoeken of, met
de verbeurdverklaarde goederen, geen nieuwe krijgsorde kan ingesteld worden.
‘Het ware een groote voldoening voor de inwoners der Nederlanden, zoo men van
nu af aan de oprichting van dit nieuw korps aankondigde, zooals Philips de Goede
deed, toen hij het Gulden Vlies instelde, twee jaar vóór dat dezes statuten vastgesteld
n

werden’. Eenige dagen later, den 31 Maart, worden die onderrichtingen aangevuld
door de volmacht om met de oproerlingen te onderhandelen,

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

52
doch ‘op zulke wijze dat gij uit eigen beweging schijnt te handelen en niet ten gevolge
(1)
van mijn oorlof’ .
Toen die brieven te Brussel kwamen, was Lodewijk van Nassau den Rijn
overgetrokken en manoeuvreerde hij op den rechteroever der Maas. Zijn leger
bestond uit 2000 ruiters en 6 à 7000 voetknechten. Sancho d'Avila ging zijne
bewegingen na, om hem aan te vallen zoodra hij over de Maas zou zijn. De slag
n

had plaats den 14 April, op de Mooker-Heide. Als altijd in het vlakke veld, deden
de oude Spaansche troepen wonderen. Het gevecht was kort en bloedig. Lodewijk
vond er een dood, waardig van zijn avontuurlijk leven als soldaat des geloofs. Zijn
broeder Hendrik en de jonge palatijn Christoffel sneuvelden eveneens.
Doch 't was een ijdele zege en dit door de schuld der overwinnaars zelven. Toen
de vijand teruggedreven was, dachten de Spaansche soldaten terstond aan zich
zelven en eischten zij hun geld. Zij zegden, dat de koning niet moest betalen, doch
wèl de steden, die heimelijk met de oproerlingen heulden, en hunne regimenten
marcheerden op Antwerpen.
Voor Requesens was die nieuwe muiterij eene ramp. Hij had juist de
Staten-Generaal bijeengeroepen om hun kennis te geven van 's konings besluiten
en hun, nog onder den indruk van de zegepraal bij Mook, de bekomen hervormingen
mede te deelen. De houding der soldaten verbroddelde al zijne plannen, stelde de
regeering in 't ongelijk en vergrootte het zelfvertrouwen der oproerige provinciën.
Overal hitste zij den haat aan, dien men de Spanjaards toedroeg. De
grootcommandeur werd openlijk beschuldigd, de muitende soldaten te hebben
geroepen. En het gevoel zijner onmacht maakte hem razend. Er viel niet aan te
denken, met geweld de tucht te herstellen. Dat zou tot een gevecht leiden en
‘moesten de Spanjaards het onderspit delven, de anderen zouden ons, die
(2)
overblijven, den hals afsnijden’ . Hij moest dus wel met zijne troepen onderhandelen,
hunne onbeschoftheid verkroppen, alles beloven wat zij vroegen, en, door wonderen
n

van geduld, noopte hij ze eindelijk, den 5 Juni,

(1)
(2)
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Antwerpen te verlaten, zonder de stad geplunderd te hebben.
Denzelfden dag snelde hij naar Brussel en 's anderen daags liet hij er plechtig de
n

algemeene vergiffenis afkondigen. Den 7 , meldde hij aan de Staten-Generaal de
n

n

afschaffing van den Raad van beroerten alsmede die van den 10 en den 20
penning, mits eene bede van twee millioen gedurende tien jaar, en de heffing van
een nieuw honderdste.
Hoe bovenmatig groot die toegevingen Philips ook schenen, toch verminderden
zij geenszins de openbare ontevredenheid. Twee jaar vroeger, waren zij met vreugde
onthaald geworden. Nu was het te laat. Wat gaven de oproerlingen van het Noorden
om eene vergiffenis, uit dewelke de protestanten gesloten waren? Wat zij wilden,
was de vrije beoefening van den Calvinistischen eeredienst, en de koning was meer
dan ooit besloten, die te weigeren. En de gehoorzame en katholieke provinciën
konden die hervormingen weinig schelen, daar feitelijk, sedert de komst van
Requesens, de hatelijke belastingen niet meer geheven werden en de Raad van
beroerten niet meer werkte. Met uitzondering van enkele naar Luik en naar Kamerijk
gevluchte edelen, vroeg niemand vergiffenis. De nieuwe houding der regeering werd
enkel als een blijk van zwakheid aanzien, en de Staten-Generaal beantwoordden
die met een wezenlijk manifest van verzet. 't Was de eerste maal sedert zeven jaar,
dat zij het woord voerden, en hunne taal bewees, dat het Spaansch stelsel hun
hatelijker was dan ooit.
Na verklaard te hebben, ‘dat zij liever sterven zouden, dan eenige verandering
in den godsdienst te zien brengen’, vroegen zij dat de koning ‘zoowel voor de politie
als voor den krijg, hoofdzakelijk landslieden bezigde’, dat de soldij door hunne
klerken betaald werd zooals ten tijde der negenjarige bede, dat een einde gesteld
werd aan de plunderingen, die dagelijks op Zijner Majesteits onderdanen gepleegd
werden ‘net alsof deze slaven en ongeloovigen waren’, dat de provinciën in hare
privileges hersteld werden en bestuurd gelijk ten tijde der koningin van Hongarije,
dat de koning zelf in het land kwam, ten slotte, dat ‘uitgezien werd naar een vergelijk
in dien binnenlandschen oorlog met behoud echter van het katholiek geloof, de eer
en
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(1)

den dienst van Zijne Majesteit ’. De oprechtheid dezer laatste woorden was niet
twijfelachtig. De leden der Staten, zeer gehecht aan den godsdienst hunner vaderen,
eerbiedigden ook in den koning hun natuurlijken en wettigen vorst, den afstammeling
van Karel V en van de hertogen van Bourgondië. Doch hunne trouw ging niet tot
de blinde gehoorzaamheid. Hadden zij tegenover hun vorst plichten te vervullen,
zoo moest deze ook 's lands vrijheden eerbiedigen en handhaven. Had Philips II
zijne verbintenis tegenover den lande niet verbroken, met de privileges door de
landvoogden te laten schenden? Hun verzet was wettig. De ijverigste katholieken
evenals de rechtzinnigste koningsgezinden protesteerden tegen de inbreuken op
de grondwet, door het Spaansch absolutisme gepleegd. Berlaymont zelf verklaarde
aan Requesens dat ‘men in de Nederlanden niet doen kan, wat te Napels en te
(2)
Milaan mogelijk is’ .
Naarmate de regeering meer in ontbering en ontreddering verkeert, mort het volk
ook krachtdadiger. De hertog van Aarschot ‘doet meer kwaad, door de losheid zijner
(3)
taal, dan de grootste ketters’ . In naam van de Blijde Intrede komen de Staten van
Brabant heftig op tegen de aanstelling van Sancho d'Avila als kastelein van
Antwerpen. Sommige prelaten vragen zich af, of men niet beter zou leven onder de
(4)
protestanten dan onder de Spanjaards . Zulke gevoelens verstouten de andere
n

provinciën. Sommigen weigeren den 100 penning te betalen; anderen vragen eene
vermindering van haren aanslag of uitstel van betaling. Alle roepen de heerschende
ellende in. Deze is, inderdaad, jammerlijk. Overal breken nieuwe muiterijen uit. De
gedurig op marsch zijnde troepen hebben de landerijen verheerd; de handel slabbakt,
Antwerpen is geruïneerd. De nooddruft doet zich des te heviger voelen, daar Holland
en Zeeland, trots den oorlog, in overvloed leven. De te Leiden geslagen
belegeringsmunt wordt ten volle uitbetaald, en Requesens moet met treurnis
vaststellen dat, zoo hij hetzelfde krediet bezat, hij reeds voor millioenen noodmunt
(5)
zou geslagen hebben .

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gachard: Assemblées nationales, loc. cit., blz. 70.
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En 't ergste is, dat de oproerlingen het land overstroomen met schriften, waarin zij
het volk aanzetten, de Spanjaards kort en goed te verdrijven. Hunne overwinningen,
n

de heldenmoed waarvan zij blijk gaven bij Leidens beleg, dat sedert 3 October
1574 voorgoed opgebroken was, geven hun een buitengewoon aanzien. Zonder
de godsdienstquaestie, zouden de katholieke provinciën niet aarzelen hunne zaak
aan te hangen, en 't is een wonder dat er geen algemeene opstand losbreekt. De
inwoners zijn zóó opgewonden, dat in elke openbare of private vergadering van
opstand wordt gesproken, ‘en de aanzienlijkste burgers zeggen dat het volk niets
waard is, daar het zulks niet doet... Niet ééne haardstede, of Willem van Oranje telt
er een aanhanger’. Requesens begrijpt en verontschuldigt overigens die verbittering,
‘want de trouwste en gehoorzaamste provincie der wereld ware zoo geduldig niet
(1)
geweest, had zij moeten verduren wat deze reeds acht jaar lang verduurt’ .
Niettegenstaande de weinige hoop die de grootcommandeur koesterde, stelde
hij alles in 't werk om de oproerlingen te verslaan. Aanvang 1574 zoekt hij, zooals
Alva reeds vóór hem gedaan had, zich door sluipmoord van Willem van Oranje te
ontmaken. Immers, was deze, voor hem als voor alle Spanjaards, niet
verantwoordelijk voor den opstand? Was hij niet ter dood veroordeeld? Beraamden
(2)
zijne aanhangers hunnerzijds niet den moord van den landvoogd ? Doch, sedert
hij daartoe oorlof had, zocht Requesens vooral een vergelijk te treffen.
't Was een moeilijke taak; Philips wilde niet dat zijn naam bij de onderhandelingen
vermeld werd en Oranje deed geenerlei voorstel. Men beproefde eerst hem te polsen
door tusschenkomst van den leeraar Leoninus, vervolgens door die van Marnix, die
in 1573 in de handen der Spanjaards gevallen was en eene vrijgeleide kreeg om
naar Holland te trekken.
Het bleek weldra, dat die ‘praktijken’ niet konden lukken. Niet alleen weigerde de
prins zonder de Staten van Holland en Zeeland te onderhandelen, doch in
overeenstemming met

(1)
(2)
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hen, vroeg hij, vóór alle overeenkomst ‘de vrije beoefening van Gods woord’ in de
opgestane provinciën, het vertrek der Spaansche soldaten en de bijeenroeping der
Staten-Generaal, die zich zouden beijveren, den vrede in het land te herstellen.
Verre van te luisteren naar de voorstellen van den grootcommandeur, sprak hij een
dreigende taal. Vol vertrouwen in den steun van Engeland en Frankrijk, dreigde hij
de bezette gewesten in machtiger handen dan de zijne over te geven. Aldus kon
de voortzetting der vijandelijkheden tot een Europeeschen oorlog en de
overrompeling der Nederlanden leiden. De keizer vreesde sedert lang die voor
Duitschland zoo gevaarvolle gebeurtenissen, en stelde zijne bemiddeling voor. Hij
hoopte overigens dat de herstelling van den vrede Philips II zou doen besluiten,
een aartshertog aan het hoofd der provinciën te stellen, en hij wist dat Requesens
zijne tusschenkomst goedkeurde.
De koning stemde daarin eindelijk toe. Aanvang 1575 zond Maximiliaan II de
graven van Schwarzburg en van Hohenlohe naar Willem van Oranje en, door hun
toedoen, werden de onderhandelingen tusschen de gemachtigden der oproerlingen
n

en die des landvoogds den 15 Februari te Breda geopend.
Het mislukken zijner eigen pogingen liet den landvoogd weinig begoocheling.
‘Doch nu, schrijft hij, zal ten minste iedereen overtuigd zijn, dat de koning geenerlei
middel onbeproefd liet om die lieden onder zijn gezag en onder dat der katholieke
Kerk te brengen en mag men verhopen dat het volk, als het over den vrede ziet
onderhandelen, niet heel en gansch tot opstand zal overslaan; want zijne smarten
zijn inderdaad zoo erg, dat zij niet te verduren waren, zoo het niet hoopte dat er
(1)
weldra een einde zal aan komen’ . Eilaas, verre van de zaak des konings te dienen,
moesten de vergaderingen van Breda die nog verslechten. Terwijl te Madrid, Philips
II buiten elkanders weten èn Alva èn Hopperus raadpleegde, het gevoelen inwon
van eene junta, die bijzonderlijk bijeengeroepen was om de zaken der Nederlanden
te onderzoeken, maar toch besluiteloos bleef, Requesens zonder onderrichtingen
liet, en, bij de tijding van het

(1)
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openen der onderhandelingen, gebeden liet doen en aalmoezen uitdeelen met bevel
(1)
niemand daarvan het inzicht te laten kennen , gingen de Orangistische
gemachtigden met weergalooze behendigheid te werk. Zij wisten, dat de vrede
onmogelijk was, vermits de voorwaarde die hen zou genoopt hebben dien te sluiten,
- de vrijheid van hun godsdienst, - juist die was welke de koning nimmer zou
aannemen. Doch zij wachtten zich wel, de godsdienstquaestie op te werpen.
Tegenover de katholieke provinciën wilden zij het verwijt niet beloopen, blijk van
onverdraagzaamheid te geven. In stede van als Calvinisten te spreken, spraken zij
als goede vaderlanders. Hunne zaak was die van al de Nederlanden. Zij stelden
zich aan als de verdedigers van privileges et staatregelingen, eischten de
terugroeping der Spaansche troepen, verklaarden zich ten slotte bereid, op het stuk
van de vrijheid van geweten, zich te onderwerpen aan de beslissing der
Staten-Generaal, ‘in het vast vertrouwen, dat zij zullen verstaan dat wij ons terecht
verzetten niet alleen tegen de Spaansche inquisitie, doch ook tegen de strenge,
onredelijke, goddelooze plakkaten die, voor eenige jaren, over deze landen
(2)
woedden’ .
Deze houding moest wel de algemeene goedkeuring van den lande wegdragen.
De katholieken vroegen immers ook den terugkeer tot het aloude regeeringsstelsel.
Zij hadden steeds de strengheid der plakkaten gelaakt. Zij wenschten vurig, dat de
Staten-Generaal over den toestand beslisten. De oproerlingen hadden het geschil
op een standpunt gebracht, dat onaantastbaar was. ‘'t Is niet te gelooven, schreef
Requesens aan den koning, hoezeer de openbare meening met hen is; alles wat
(3)
zij zeggen wordt geloofd als Evangelie’ . Tot zelfs de gemachtigden van den
landvoogd stemden inwendig met hunne voorstellen in. Doch hunne onderrichtingen
verplichtten hen, die te bestrijden en zich derhalve als vijanden des lands te doen
doorgaan. Toen de oproerlingen het heil des ‘vaderlands’ inriepen, waren zij wel
gedwongen daartegen den wil des

(1)
(2)
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konings te stellen. In stede van de Staten-Generaal in zake godsdienst
scheidsrechterlijk te laten beslissen, eischten zij het vertrek van al de ketters, die
toegevendheidshalve al hunne goederen mochten verkoopen of meenemen. Aldus
geleid, moesten de besprekingen mislukken: in Juli werden zij totaal afgebroken.
En wat moest gebeuren, gebeurde in de trouw gebleven provinciën. Die mislukking,
die des te meer betreurd werd, daar een ieder naar den vrede snakte, werd aan 's
konings politiek toegeschreven. Waarlijk, Philips II en Requesens konden niet
onbeminder worden dan zij waren. Het volk kon zich niet inbeelden, dat de Kerk
niet met hen was. In vele steden heette het, dat de geestelijken en vooral de
Jezuïeten - wier betrekkingen met den landvoogd gekend waren - de voortduring
(1)
van den oorlog gewild hadden .
Ondertusschen waren de krijgsverrichtingen opnieuw begonnen en nu had het
Spaansch leger meer geluk. Zijn plan was, zich te midden der oproerlingen werpen
n

en Holland van Zeeland scheiden. Den 7 Augustus 1575 bemachtigde het
n

n

Oudewater en den 24 Schoonhoven. Reeds den 9 September mocht de
grootcommandeur schrijven, dat de vijand nooit zoo zeer bestookt geweest was.
Door de zege aangemoedigd, gaven de soldaten blijk van ongemeene dapperheid.
n

Den 29 September waadden zij, onder het kanonvuur der Hollandsche vloot, door
eenen zeearm, en landden zij in Duiveland. 's Anderen daags bereikten zij, tot over
de oksels in 't water, het eiland Schouwen, van waar zij zich richtten naar
n

Brouwershaven, dat zich dadelijk overgaf (1 October). Bommenede werd op 30
October stormenderhand ingenomen, waarna Zierikzee belegerd werd.
Toch waren de oproerlingen minder dan ooit tot onderwerping geneigd. De
benardheid van den toestand had Willem van Oranje slechts meer aangezet, steun
te zoeken bij Engeland en vooral bij Frankrijk, aan hetwelk hij de door hem bezette
plaatsen aanbood. De Staten van Holland en Zeeland kondigden nu niet meer hunne
plakkaten af in naam van Philips II, om te beduiden dat zij met hem geen uitstaans
meer hadden. In de

(1)
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trouw gebleven provinciën, verborgen de inwoners hunne teleurstelling over de
zegepralen van 's konings leger niet, ‘omdat zij overtuigd waren dat, zoo de koning
(1)
met geweld overwon, zij onderdanen en slaven zouden blijven’ .
Doch die vrees was weldra verzwonden. Uit geldgebrek, brachten Requesens'
zegepralen niets op. Het nieuw bankroet van Philips II vernietigde zijn krediet. Een
uit Spanje vertrokken vloot kwam einde December in zoo'n jammerlijken toestand
aan, ‘dat hare herstelling meer zal kosten dan de uitrusting van inlandsche schepen
(2)
zou gekost hebben’ . Einde Januari 1576 scheen de toestand den grootcommandeur
hopeloos. ‘Hij ware gelukkig weldra te sterven, opdat anderen als hij, den koning
het verlies der Nederlanden zouden melden, welke overigens niet door vijanden
zullen veroverd zijn, doch die men zal weggeworpen hebben, door niet intijds de
(3)
noodige maatregelen te treffen’ . Zijn slechte gezondheidstoestand verergerde nog
zijne ontmoediging. Hij stelde zelfs voor den inwoners alles te schenken wat zij
vroegen, ‘zelfs ze schier in republiek te laten, mits zij er in toestemmen den
(4)
katholieken godsdienst en het koninklijk gezag te bewaren’ . Hij vraagt naar niets
anders dan: zijn ambt neer te leggen en terug naar Spanje, bij zijne kinderen te
gaan.
Doch hij zou ze niet wederzien. Arbeid en zorgen hadden zijn leven verkort.
Tijdens een verblijf te Brussel om er den vollen aflaat van 1576 te verdienen, kreeg
hij eene pestbuil aan den schouder, die weldra zoozeer verergerde dat alle hoop
n

verdween. Hij stierf den 5 Maart, en de toestand was zoo bedenkelijk, dat men uit
geldgebrek de teraardebestelling een paar dagen moest uitstellen. In zijn paleis
waren nauwelijks 150 kronen...

(1)
(2)
(3)
(4)
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Hoofdstuk III
De Pacificatie van Gent
I
Sedert Margareta van Oostenrijk was geen landvoogd der Nederlanden in bediening
gestorven. Requesens had den tijd niet gehad, iemand aan te wijzen die zijn post
zou waarnemen tot de ontvangst van 's konings onderrichtingen. Derhalve moest
n

de Raad van State de leiding der zaken, in Philips' naam, overnemen. Den 5 Maart
vergaderde hij in het huis van Viglius om het bewind te aanvaarden.
Doch bezat hij wel het noodige gezag om de gevaren van den toestand te
overwinnen? Hij bestond noch slechts uit drie leden: Viglius, den hertog van Aarschot
en den graaf van Berlaymont, die allen beneden hunne taak waren. Viglius, een
gebrekkelijke, angstvallige, verstompte grijsaard kan de anderen nog met zijn raad
bijstaan, doch initiatief moet men van hem niet verwachten. Aarschot, trotsch op
zijn adel, grootspreker, verwaand, mist allen ernst en alle staatkundig talent. Zijne
onmatigheid verergert nog zijn natuurlijke zenuwachtigheid. Hij laat zich door zijn
omgeving ophitsen, vaart hevig tegen zijne collega's uit, vervalt vervolgens in
moedeloosheid, betreurt dan zijne uitvallen, vraagt verschooning, begint te weenen,
(1)
zoodat men hem voor half gek aanziet . Berlaymont, mede een drinkebroer, valt

(1)
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tijdens de zittingen in slaap; zelfs nuchter, is hij weinig bespraakt, want zijne domheid
(1)
evenaart zijne gierigheid . Wonen nog de zittingen bij, in afwachting dat zij voorgoed
benoemd worden: de baron van Rassenghien, een eerlijk man doch wauwelaar
zonder bekwaamheid, Assonleville, een diplomaat van ondergeschikten rang, de
rechtsgeleerde Sasbout, de oude Mansfeld dien men ontboden heeft uit Luxemburg,
waar hij landvoogd was en, ten slotte, Geronimo de Roda, bijzitter in den Raad van
beroerten en vroeger vertrouweling van Requesens, hij alleen vertegenwoordigde
Spanje in de vergadering.
Een aldus samengestelde Raad miste alle gezag, en moest zoowel den koning
als het volk wantrouwen inboezemen. Ongetwijfeld wist Philips II, dat al de leden
overtuigde katholieken en verkleefde koningsgezinden waren. Doch hij wist ook,
n

dat de meesten krachtdadig tegen zijne politiek waren. Reeds den 10 Maart smeekte
Rassenghien hem het land te bevredigen, en wèl door de middelen, die de
oproerlingen ter vergadering van Breda voorgesteld hadden, wil zeggen, door de
vreemde troepen terug te roepen en aan de Staten-Generaal een modus vivendi in
zake godsdienst te laten zoeken. En weldra uitten de brieven van den Raad
denzelfden wensch van zelfstandigheid en dezelfde vermaningen tot
verdraagzaamheid.
Hoe zou Philips overeenkomen met menschen die zulke denkbeelden hadden?
Dadelijk is zijn besluit genomen. Tot dat hij de provinciën een anderen landvoogd
kan geven, zal hij den Raad van State in onmacht laten voortploeteren. Hij zal hem
geenerlei onderrichtingen geven, zijne brieven niet beantwoorden of, zoo hij het
doet, zal het zijn om te beloven dat hij weldra de ‘echte middelen’ zal verstrekken
en om te verbieden de Staten-Generaal bijeen te roepen. Hoe dringender de brieven
uit Brussel worden, des te onverschilliger schijnt hij te wezen. Als de toestand zoo
erg wordt, dat de Raad van State radeloos is, doet hij hem, op 14 Mei, zangers voor
(2)
zijne kapel vragen !
Daarentegen, is hij heimelijk in briefwisseling met Roda,

(1)
(2)
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buiten weten dezes collega's. Deze heeft zijn vertrouwen, en hij verdient het, want
als goed Spanjaard is hij een vijand van 's lands instellingen en van de ketters. Hij
is overigens gekend. Ter uitzondering van Mansfeld, mijden de Belgische
raadsheeren den ambtgenoot, dien zij voor een spion aanzien. In zijn bijzijn, gaan
zij samen in een hoek der zaal fluisteren en hij zelf ‘gaat aan een venster staan om
(1)
ze niet te hinderen’ . Doch wat geeft hij om hunne vijandschap? Hij kent 's konings
inzichten. Hij weet dat hij niet zal toegeven, en hij weet ook dat zij de mannen niet
zijn die hem ertoe zullen dwingen. Bij hen spreekt onderdanigheid luider dan
misnoegdheid. Zij mogen nog zoo dorsten naar den terugkeer der Bourgondische
regeering, steeds zal vorstentrouw hun wil verlammen. De koning hoeft slechts te
zwijgen, en zij durven niets aanvangen.
Juist dat doet hun aanzien bij het volk verliezen. Men kan niet verkroppen, dat zij
niets uitrichten. Men denkt, dat zij met den Spanjaard heulen. Hun verleden,
overigens, getuigt tegen hen. Ondersteunde Mansfeld vroeger niet Margareta van
Parma tegen de heeren? Dorsten Viglius en Berlaymont zich ooit tegen Alva
verzetten? Zweeg Aarschot niet bij den moord op Egmond en Hoorn? De toestand
van den Raad van State is dus teenemaal valsch. De koning, die weet dat hij zijne
gevoelens niet deelt, ontzegt hem alle initiatief; het volk ziet hem werkeloos en denkt
zich door hem verlaten. Te vergeefs vergaderen de raadsleden 's morgens en 's
avonds om in angst te beraadslagen; wat vermogen zij, zonder geld, zonder gezag?
Hunne ontreddering wordt hoe langer hoe grooter. Want men verwacht zich aan
nieuwe muiterijen. Sedert einde April, luisteren de Duitsche bezettingen van
Valencijn, Nijvel, Dendermonde, 's-Hertogenbosch naar hunne officieren niet meer.
Het lijkt op onbandigheid. De machteloosheid der overheden brengt het land in
wanhoop en gramschap. Reeds op 1 April, verklaart Roda aan den koning, dat het
land den oorlog niet meer kan onderstaan en dat het gereed is om in opstand te
komen. Wat hij het meest ducht, ‘is dat men alle Spanjaards zou ter dood

(1)
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brengen... Te Brussel zelf, is de burgerij zoo overmoedig geworden dat men, uit
vrees voor een ongeluk, de enkele Spanjaards van Julian Romero, die in de stad
(1)
gebleven waren, naar Antwerpen moest zenden’ . Overal wapent zich het volk en
de Raad van State durft zulks niet beletten, ‘omdat het niet zou denken dat wij het
(2)
aan de soldaten willen overleveren’ .
Doch de Staten van Brabant maken de algemeene verbittering ten nutte, om
hunne aloude rol van verdedigers van 's lands vrijheden te hernemen. Het oogenblik
schijnt hun gunstig om de Blijde Inkomst weder in te voeren. De vermaning die zij
op 17 April naar Madrid zenden, is ongemeen krachtdadig. Zij eischt het vertrek der
vreemdelingen, ‘die slechts nieuwigheden medebrachten, die zeer verderfelijk en
schadelijk zijn, wat alle wijsgeeren en geschiedschrijvers getuigen en wat ook de
jammerlijke voorbeelden in onze Nederlanden bewijzen.’ Zij vraagt een prins van
den bloede in de provinciën te sturen, ten einde de genegenheid en de toewijding
der Staten en onderdanen terug te winnen,... want het gezag van een vorst bestaat
in het ijveren voor het behoud en den voorspoed zijner landen’, Ten slotte eischt zij
met klem de bijeenroeping der Staten-Generaal om den vrede alsmede de aloude
rechten en vrijheden te herstellen, ‘volgens de verplichting door hen jegens Uwe
(3)
Majesteit en door Uwe Majesteit jegens hen aangegaan’ .
De Staten verstouten zich dus, den koning aan zijne eeden te herinneren. Zij
smeeken niet meer: zij protesteeren in naam van het recht. Tot staving der nationale
traditie roepen zij de wijsgeeren en geschiedschrijvers in. Zij ontzien niets meer. 't
Is een gansche hervorming, die zij vragen. Niet een enkele der ingevoerde
nieuwigheden keuren zij goed, ja den twist over de nieuwe bisdommen hernemen
zij. De Brabantsche prelaten komen op tegen de inlijving van de abdijen Affligem,
Sint-Bernards en Tongerloo bij de diocesen Mechelen, Antwerpen

(1)
(2)
(3)
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en 's-Hertogenbosch. Evenals altijd in netelige oogenblikken, mengen private
belangen zich met den haat des volks tot een enkele beweging van misnoegdheid.
Het voorbeeld der Staten van Brabant moedigt die der andere provinciën aan.
Eerst die van Henegouw, vervolgens die van Vlaanderen en Gelderland, eischen
ook de bijeenroeping der Staten-Generaal. De ongelukkige Raad van State, welke
al die klachten ontvangt, smeekt den koning toe te geven. Hij bezweert hem, ten
minste zijne bevelen te laten kennen, ‘want wij vermogen niets, daar wij gebonden
(1)
zijn bij gebrek aan macht’ . Viglius, don Diego de Çuniga, Roda zelf dringen op een
antwoord aan. Hunne brieven worden bedolven in de geheimenis van het Escuriaal.
Doch Philips is angstig. Het mislukken zijner beide landvoogden heeft hem eindelijk
doen inzien, dat de aanwezigheid van een prins van den bloede in de Nederlanden
onontbeerlijk is. Zijne keus valt op zijn natuurlijken broeder, don Juan van Oostenrijk,
n

den overwinnaar van Lepanto. Hij schrijft hem den 8 April en smeekt hem dadelijk
te vertrekken, en de ongewone bewoordingen van zijnen brief verraden de onrust
zijns gemoeds. ‘Ik wou, zegt hij hem, dat de drager dezer missive vleugelen had
(2)
om bij U te vliegen, en dat gij er zelf hadt, om gauwer dáár te zijn’ . Denzelfden
dag verbetert hij eigenhandig den brief dien Antonio Perez aan don Juan's secretaris
zendt. Tweemaal verandert hij hem; hij voegt er lange passages bij, om ‘eene
weigering onmogelijk te maken’. Hij richt zich tot zijn broeder ‘als edelman en als
Christen’, spreekt hem van zijne plichten jegens God, die hem de zegepraal van
Lepanto schonk en, toespelingen makend op 's prinsen minnarijen, smeekt hij hem
‘te onderzoeken of hij, sedert dien, den Heer niet genoeg vergramd heeft, om door
(3)
eene opoffering als deze, behoefte aan zijne vergiffenis te voelen’ . Doch op zijne
beurt mag Philips vruchteloos op een antwoord wachten. Don Juan schrijft niet, of
als hij schrijft, is 't om te zeggen dat hij, in stede van

(1)
(2)
(3)
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naar de Nederlanden te vliegen, hij zijn vertrouweling Escovedo naar Madrid zendt
om onderrichtingen te vragen. Dit uitstel is des te noodlottiger daar het Philips, die
als naar gewoonte niets van zijne ontwerpen laat blijken, dwingt zijne ministers van
‘herwaarts over’ steeds zonder bescheid te laten. Hij bepaalt er zich bij, hun den
n

23 Juni te kondschappen, dat de landvoogd die de ‘echte middelen’ moet brengen,
in Augustus of September komen zal. Hij neemt de gelegenheid te baat om hun
eens te meer te verbieden de Staten-Generaal te vergaderen en met de oproerlingen
te onderhandelen. Middelerwijl moeten zij naar geld uitzien, ‘om elke gisting onder
het volk of onder het leger’ te vermijden.
Doch, toen die brief te Brussel kwam, was de stad volop in gisting. Wat men sedert
verscheidene maanden vreesde, was gebeurd Zierikzee had zich eindelijk
overgegeven (29 Juni 1576) en terstond hadden de troepen hunne kwartieren
verlaten; enkel bedacht op hunne soldij, waren zij naar de steden van het Zuiden
getrokken. Vóór Brussel gekomen hadden zij er de burgerij onder de wapens
gevonden, weshalve zij naar Aalst zwenkten; zij hadden die stad bij verrassing op
25 Juli bemachtigd en er hunne wapenplaats van gemaakt.
Nu ging het te ver. Het was dus niet genoeg, dat de strijd tegen de oproerlingen
den handel vernietigd, de arbeiders werkloos gesteld, den prijs van alle
verbruiksartikelen had doen opslaan; het koninklijk leger keerde zich nog tegen de
trouw gebleven provinciën en deed haar met geweld de kosten betalen van een
oorlog, dien zij verafschuwden! De haat dien de Spanjaards sedert zoovele jaren
als met opzet tegen zich zelven in de harten stookten, barst eensklaps los. Te
Brussel rammelt het oproer door de straten. Volk en burgerij grijpen naar de wapens.
Die van de ‘natiën’ willen niet meer, dat men de Spanjaards ‘soldaten Zijner Majesteit’
(1)
noemt, want ‘het ware den koning voor het hoofd eener rooversbende aanzien’ .
Julian Romero wordt met den dood bedreigd en om hem aan de volkswoede te
onttrekken, moet men hem, alsmede Vargas en Roda, in het paleis opsluiten. Het
huis van Roda wordt geplunderd, een

(1)
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zijner knechts wordt op deerlijke wijze vermoord en zijn lijk langs de straten gesleurd.
De verbittering is zoo algemeen en zoo aanstekend, dat predikers verklaren dat
(1)
men zonder gewetensbezwaar Spanjaards dooden mag . En de Raad van State,
die niets kon beletten, wordt zoozeer gehaat als zij. Hij wordt openlijk beschuldigd,
tegen het land samen te zweren. Zijne leden vreezen voor hun leven. Berlaymont
ziet de menigte zijn paleis overweldigen en 150 buksen medenemen. Aarschot
wordt op straat beleedigd. De sleutels der stadspoorten worden Mansfeld ontnomen.
De eenige overheid, die nog den koning vertegenwoordigt, wordt dus openlijk
miskend. ‘De Raad, schrijft Vargas, heeft te Brussel niet meer gezag dan hij er te
(2)
Vlissingen hebben zou’ . Werkelijk laat hij zich leiden door de Staten van Brabant
n

die, zich op het gewapende volk steunend, hem hun wil opdringt. Den 27 Juli, is
hij verplicht een plakkaat af te kondigen tegen de muiters van Aalst; hij verklaart
hen oproerlingen en vijanden des konings, laat toe hen te lijf te gaan en bedreigt
n

met den dood allen die hun hulp of bijstand bieden. Den 7 Augustus oorlooft hij de
Staten van Brabant viertot zeshonderd paarden en twee tot drie duizend
voetknechten nationale troepen te lichten om de Spaansche soldaten te beteugelen,
zoodat hij, kortom, in 's konings naam den burgeroorlog tegen 's konings soldaten
goedkeurt. Want men staat wel voor den burgeroorlog. Te midden van den
algemeenen opstand, die van uit Brussel naar heel het land overslaat, verzamelt
Sancho d'Avila, later geholpen door Vargas en Julian Romero, strijdkrachten te
Antwerpen, waar hij eene soort van voorloopig bewind inricht. Hij dreigt op Brussel
te marcheeren om er den Raad van State te ontzetten. Doch die houding doet de
woede en de opgewondenheid des volks tot het uiterste stijgen. Niettegenstaande
er niet gewerkt wordt, steekt een iegelijk zich in schulden om wapens te koopen:
(3)
ja, daartoe verkoopen de boeren hun rundvee .

(1)
(2)
(3)
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Om die onbandigheid te verhelpen, de pogingen te leiden, aan deze een doelwit te
geven, met een woord om het oproer dat allerwegen als uit den grond rijst tot een
bewuste staatkundige oppositie te herscheppen, hoefde een hoofdman, - en die
was niet ver te zoeken.
De muiterij der Spaansche troepen, na de inneming van Zierikzee, was koren op
den molen van Willem van Oranje geweest. Zij gaf hem moed, juist toen zijne zaak
zeer slecht stond. Want Frankrijk noch Engeland beantwoordden zijn beroep: zij
gaven hem de hoognoodige hulp niet om den oorlog voort te zetten. Uit vrees, hem
Holland en Zeeland aan Frankrijk te zien afstaan, bood Elisabeth hem hare
tusschenkomst om met Madrid over den vrede te onderhandelen, hoewel zij goed
wist, dat zulks niet mogelijk was. En Hendrik III, beurtelings belovend en zijn woord
etend, dorst met Spanje niet openlijk afbreken. Anderzijds verzwakte langzamerhand
de wederstand der oproerige provinciën, naarmate hij zonder uitslag voortduurde.
De eerste geestdrift was voorbij. Zoo de Calvinisten besloten waren zich tot het
uiterste te verdedigen, werden de onverschilligen den oorlog moede, terwijl de
verdrukte katholieken, die over het verbod van de beoefening van hunnen godsdienst,
het verjagen hunner priesters en het verbeurd verklaren hunner kerken verbitterd
waren, geenszins verborgen dat zij de verzoening met Philips II wenschten. De
gebeurtenissen in de zuidelijke provinciën kwamen dus juist van pas. Niet alleen
zouden dezen de koninklijke troepen algeheel in beslag nemen, doch zij gaven den
prins de zoolang gewachte gelegenheid al de Nederlandsche provinciën op zijne
hand te krijgen.
In der waarheid, bekommeren Holland en Zeeland, waar de Calvinisten de
overhand hebben, zich weinig om het lot hunner aan koning en Kerk getrouw
gebleven landgenooten. De bijzondere regeering die zij zich gegeven hebben, de
stijgende ontwikkeling van hun handel en hunne scheepvaart, dank zij de sluiting
van de Schelde, hebben van hen alleszins een Staat in den Staat gemaakt. Zoowel
in godsdienstig als in economisch opzicht hebben zij een eigen bestaan. Meer nog!
Zij nemen stelling tegenover de andere gewesten. Antwerpens handel is
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naar Vlissingen en Middelburg overgegaan; ook kapitalisten en ambachtslieden
stroomen er heen. Valt er wel te hopen, dat de oproerlingen een zoo gunstigen
toestand vrijwillig offeren, hunne stroomen weder open stellen en de welvaart laten
ontsnappen ten voordeele der andere gewesten?
Doch het particularisme dat hunne houding verklaart, is teenemaal vreemd aan
Oranje's houding. Wel is waar schonk hij sedert vier jaar al zijne toewijding aan
Holland en Zeeland, doch steeds reikte zijn blik hooger en verder. Het oogenblik
schijnt hem gekomen om de zeventien provinciën innig tot een zelfde beweging te
vereenigen, en voortaan zal hij handelen in naam van het ‘gemeene vaderland’.
Om hem in die taak behulpzaam te zijn, beschikt hij over uitmuntende
medewerkers. De Belgische uitwijkelingen en de Fransche Hugenoten wachten met
ongeduld op de gelegenheid hem nuttig te wezen. Het heimwee, de lust het den
Spanjaard betaald te zetten, en de wensch hun staatkundig en godsdienstig ideaal
te doen zegepralen, maken hen tot gewetensvolle dienaars. Hunne zaak vermengt
zich met de zijne, en hij moet hunne hoop doen verwezenlijken. Hoe verschillend
van afkomst, van karakter, van persoonlijke drift of heerschzucht de mannen van
de geschakeerde omgeving des prinsen ook wezen, toch hebben zij één zelfde
verzuchting. Allen zijn overtuigde aanhangers van de rond den Bartholomeusnacht,
(1)
in den schoot van het Fransch Calvinisme ontstane staatkundige denkbeelden .
Als Hotman, als Bèze, verwerpen zij, in naam van de rechten des volks, het koninklijk
absolutisme. Luide verklaren zij, dat het oproer tegen 's vorsten tirannie gewettigd
is, om het even of die tirannie de regeering betreft ofwel gewetens verdrukt.
En dit is de band die hunne theorieën met hun godsdienstig geloof verbindt. Als
leden eener vervolgde Kerk, eischen zij als een natuurlijk recht, de vrije beoefening
van hunnen godsdienst. Zij verstaan niet, dat de vorst een eeredienst aan zijne

(1)
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onderdanen kan opleggen. Reeds vóór de verschijning van de Vindiciae contra
tyrannos (1579), belijden zij allen dezer grondbeginselen. En dit is des te minder
wonderlijk, daar de schrijver van dit merkwaardig boek, Duplessis-Mornay, in
bestendige betrekking met hen staat. Voor hen als voor hem, kan de vorst maar
gehoorzaamheid eischen als hij zelf gehoorzaam is aan de in den bijbel geschreven
wet Gods. Hij mag de dwaling dulden, doch het is hem niet geoorloofd het echt, dat
is het protestantsch geloof te verdrukken. Dan is de wederstand een algeheele
plicht. Hij is het des te meer daar, zoo de vorst door God gekozen wordt, hij zijn
gezag van het volk krijgt. ‘De vorsten zijn geschapen voor hunne onderdanen, en
(1)
niet de onderdanen voor de vorsten’ . Overigens mag het volk als dusdanig zich
niet in oproer stellen. Want het volk is een veelhoofdig monster, eene bellua
innumerorum capitum. Aan zich zelf overgelaten, zou het in onbandigheid overslaan.
Doch de magistraten die het gemachtigd heeft, de Staten en de raden die het
vertegenwoordigen, zullen voor hetzelve optreden. Hunne werking komt in de plaats
van de werking des volks, en zij alleen is wettig.
Tevens vrijzinnig en aristocratisch, streeft die theorie naar het stellen van een
parlement aan het hoofd van elken Staat.
Dit wil zeggen dat zij, op de Nederlanden toegepast, den wil des vorsten aan dien
der Staten-Generaal zal onderwerpen. Deze zijn slechts een congres van provinciale
Staten, hunne leden behooren slechts tot de drie bevoorrechte standen der natie,
geestelijkheid, adeldom en burgerij, - om het even: zij beschouwt hen als de tolk
des volks en als de tolk van gansch het volk. Wat zij, volgens haar,
vertegenwoordigen, is geene veelheid van onafhankelijke grondgebieden: 't is het
gemeene vaderland, vertegenwoordigd door de afgevaardigden der zeventien
provinciën. Haar standpunt is gansch het tegenovergestelde van het gewestelijk
particularisme. Evenals het koninklijk gezag zich over alle onderdanen uitstrekt,
oefent dat der Staten-Generaal zich op alle burgers uit, zonder

(1)
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acht te geven op de historische groepen onder dewelke deze verdeeld zijn.
Niettegenstaande de verscheidenheid der bijzondere privileges, de veelvuldigheid
der costumen, het verschil van talen, vormen de Nederlanden een staatkundige
eenheid en geenszins eene vereeniging van zelfstandige vorstendommen. Heeft
Philips de Goede ze niet tot Staat verheven en heeft hij, door de instelling der
Staten-Generaal die hij als zijne medewerkers koos, niet den titel van ‘vader des
(1)
volks’ verdiend?
De nieuwe stellingen leveren aan de aanhangers der nationale vrijdommen nieuwe
argumenten. Krachtens dezelve, vergenoegen zij zich niet meer, hunne privileges
te eischen om de eenvoudige reden, dat zij die bezitten en dat de koning hun behoud
bezworen heeft. Zij zullen bovendien te hunnen voordeele een rationeel begrip van
den Staat en redenen van natuurlijk recht en van historisch recht inroepen.
Dat begint men reeds bij de bijeenkomsten van Breda te bespeuren. De nieuwe
denkbeelden uiten zich duidelijk in de schoone redevoeringen van Junius als
antwoord op de vredesvoorstellen van Requesens' gemachtigden. Men vindt daarvan
een spoor in het manifest, dat de Staten van Brabant in 1576 aan den koning zenden.
Doch 't is vooral te beginnen van het door de muiterij der Spanjaards verwekt oproer,
dat zij zich met stijgende kracht zullen verspreiden en het programma van de partij
der ‘echte patriotten’ of, wat hetzelfde is, de Orangistische partij zullen uitmaken.
Om de katholieken te bewegen, hunne partij aan te kleven, laten de patriotten den
confessioneelen kant der leerstelling niet blijken. De godsdienstquaestie laten zij
zorgvuldig ter zijde: zij spreken slechts als staatkundigen en, met behulp van den
haat tegen de Spanjaards, krijgen zij weldra de stoutste en geleerdste geesten op
hunne hand. In zeer weinig tijds hebben zij tal van toetre-

(1)
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dingen ontvangen uit de geletterde burgerij, welke de ambtenaars, de advocaten
en de stadspensionarissen levert. Dat verklaart de steeds aanzienlijkere rol, die de
advocaten in de gebeurtenissen zullen spelen.
Reeds in Juli 1576 zetten de mannen van Willem van Oranje zich aan het werk.
De Raad van State, de Staten van Brabant en de Staten van Vlaanderen worden
bestormd met brieven, die hen bezweren, het Spaansche juk af te schudden. Marnix
vooral is onvermoeibaar. Geboren Brusselaar, telt hij vele vrienden in Brabants
hoofdstad; dadelijk stelt hij zich in betrekking met hen. Met al den gloed van zijn
strijdlustig karakter, schrijft hij tal van manifesten en pamfletten. Op 28 Juli is hij
verheugd over den reeds bekomen uitslag, en hij werkt met verdubbelden ijver voort.
En hoe zouden de Orangistische ijveraars hun doel niet bereiken, te midden van
een volk dat tegen zijne regeering verbitterd is en zijne grieven niet meer telt? Even
behendig als bedrijvig, eerbiedigen zij niet alleen de overtuiging der katholieken,
doch ook hunne koningsgezindheid, die Marnix heet: ‘de vereelting der
(1)
dienstbaarheid bij lieden die aan het juk gewend zijn’ . Voor hen, die over de politieke
verdrukking klagen, wijzen zij op Willem van Oranje, den verdediger der vrijheid;
jegens hen, die de verwaandheid der Spanjaards ergert, prijzen zij hem als den
beschermer des vaderlands; voor hen, ten slotte, kooplieden, werkbazen en
ambachtslieden, die door de stremming des handels ten onder gebracht of
broodeloos gesteld zijn, beschrijven zij in de verleidelijkste bewoordingen, de
(1)
rijkdommen die, door zijn toedoen, Holland en Zeeland bezitten .
Voor alle maatschappelijke standen, voor alle belangen, voor alle verzuchtingen
vinden zij treffende argumenten. Zelfs onder de Brabantsche prelaten, die woedend
zijn om de inlijving van de abdijen bij de nieuwe bisdommen, verwerven zij
aanhangers,

(1)
(1)

OEuvres de Philippe de Marnix. Correspondances et Mélanges, blz. 200 (Brussel, 1860).
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel V, blz. 358 en het Mémoire van Metsius,
bisschop van 's-Hertogenbosch, Ibid., deel IV, blz. 748.
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onder anderen Jan van der Linden, abt van Sinte-Geertruide te Leuven. En waarom
zou hij aarzelen? Oranje houdt zijn spel zoowel bedekt, dat vele geestelijken meenen
dat hij in den grond des harten katholiek is, en die meening wordt algemeen onder
(1)
het volk gedeeld .
Hoe erbarmlijk en machteloos de Raad van State ook weze, toch blijft hij volkomen
ongevoelig aan den Orangistischen invloed die, rond hem, overal binnendringt. Is
hij onbekwaam tot handelen, toch weerstaat hij lijdelijk aan de verleidingen en de
aanmaningen, die tegen hem gericht zijn. De groote heeren en de hooge ambtenaars
waaruit hij bestaat, zijn bitter gegriefd door 's konings bejegening, doch zij zouden
gruwen, met het hoofd des oproers te heulen. De eer gebiedt hun, den vorst dien
zij vertegenwoordigen, trouw te blijven. In stede van de brieven van Oranje te
beantwoorden, maken zij Philips II met dezes bedrijven bekend.
Nu, daar zij niet te overreden zijn, zullen de patriotten zich door een staatsgreep
van hen ontmaken. Théron, een Fransch edelman, Willem van Oranje gansch
toegedaan, stelt zich te Brussel in betrekking met dezes stoutmoedigste aanhangers.
Hij mag rekenen op den abt van Sinte-Geertruide, op den eersten burgemeester
Hendrik de Bloyere, op de advocaten Liesvelt, van der Haegen en van den Eynde,
op Willem van Hèze, aanvoerder van het door de Staten van Brabant gelichte
voetvolk. Van het volk, dat den Raad van State verfoeit, is niets te vreezen. Men
hoeft slechts te durven.
n

Den 4 September, bij klaarlichten dag, dringt een luitenant van Hèze, Jacob van
Glymes, aan het hoofd van twee compagnieën soldaten het paleis binnen. Mansfeld,
Berlaymont, Sasbout en Assonleville, die in zitting vergaderd zijn, worden
aangehouden en, door de straten, gevankelijk naar het ‘Broodhuis’ gebracht.
Terzelfder tijd worden wachten gesteld vóór de deuren der huizen van Aarschot en
van Viglius, en maakt men zich meester van de drie invloedrijkste leden van den
Privaten Raad: Fonck, Boisschot en Del Rio.

(1)

Pontus Payen: Mémoires, deel II, blz. 113 (Brussel, 1869). Volgens Van Campene, gaat de
prins te Gent voor een goed katholiek door.
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De tijding van dat stout stuk baarde een groote opschudding en de Staten van
Brabant verhaastten zich alle verantwoordelijkheid te weren, doch, ter uitzondering
van eenige onbeduidende koningsgezinden, kwam niemand daartegen op. De
samenzweerders deden overigens de mare verspreiden, dat de aangehouden
ministers zinnens waren de stad aan de Spanjaards te leveren. Meer hoefde niet,
om het volk op hunne hand te hebben.
n

Het is buiten kijf, dat Willem van Oranje den aanslag van 4 September beraamd
(1)
en van verre geleid heeft . De aanstelling van don Juan van Oostenrijk als landvoogd
was nu algemeen gekend. De gevolgen derzelve dienden verijdeld, door het land
in revolutionnairen toestand te brengen. De aanhouding van den Raad van State
stond, inderdaad, gelijk met de aanhouding van den koning zelf. Dit heette
(2)
majesteitsschennis . Voortaan waren alle banden tusschen vorst en onderdanen
verbroken. Het land stond plotseling op tegen zijn erfvorst. Er waren maar twee
uitkomsten, òf oorlog, òf onderhandelingen, bij dewelke de provinciën met Philips
II als met haars gelijken zouden omgaan. De beleediging, den koning aangedaan,
maakte al de provinciën medeplichtig aan het oproer van Holland en Zeeland. Tot
wien anders kon men zich in zulke omstandigheden wenden, dan tot hem die, sedert
zoovele jaren, het verzet in de noordergewesten leidde? Allen die den door Oranje
bewerkten staatgreep aannamen, waren wel verplicht, zijne hulp in te roepen. Hij
werd rechter in het geschil, dat hij verwekt had. Met een bewonderenswaardige
schranderheid, had hij al de uitslagen van zijn stoute onderneming voorzien, en de
zaken verliepen naar zijn wensch.
Terwijl te Antwerpen Roda een manifest uitgeeft, waarin hij verklaart dat hij tot
de invrijheidstelling van de leden van den Raad van State de regeering in handen
neemt, noodigen te Brussel de Staten van Brabant de Staten der andere provinciën
uit, zich bij hen te voegen. Henegouw en Vlaanderen treden terstond

(1)
(2)

M. Ritter: Wilhelm von Oranien und die Genter Pacification. Deutsche Zeitschrift für
Geschichtswissenschaft, deel III [1890], blz. 28 en volg.
Metsius: Mémoire, blz. 750.
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(1)

toe. Evenals de Gentenaars na de aanhouding van Maximiliaan te Brugge, in 1488 ,
matigen de drie oude Bourgondische gewesten zich - ten spijt van de koninklijke
prerogatieven - het recht aan, de Staten-Generaal bijeen te roepen. Nochtans, om
de onwettigheid te verzachten en de schuchtere geesten gerust te stellen, doen de
hoofden der beweging Aarschot, Viglius en Sasbout in vrijheid stellen, waardoor de
Raad van State bij naam hersteld wordt.

II
Doch de Staten van Vlaanderen en Henegouw zijn zitting komen houden met de
Staten van Brabant en die vergadering geeft hare bevelen, welke door den Raad
van State uitgevoerd worden. Zij doet hem eerst vooral naar Brussel roepen: de
Staten van Artesië, van Rijsel, Dowaai en Orchies, van Valencijn, van Mechelen,
van Namen, van Doornijk en het Doornijksche, van Limburg en de Overmaasche
n

n

landen (20 September), vervolgens die van Holland en Zeeland (25 September)
en ten slotte die van Luxemburg, van Gelderland, van Friesland, van Overijsel, van
Groningen en van Utrecht. Aldus zullen de Staten-Generaal, als in 1555, werkelijk
al de provinciën des lands vertegenwoordigen. Zij zullen een algemeen congres
der Nederlanden uitmaken. Men zal er niet alleen de provinciën vinden, die er van
ouds uitgenoodigd werden over de beden te stemmen, doch, naast haar, ook die
welke, in lateren tijd bij den Bourgondischen Staat ingelijfd, daar slechts in
(2)
buitengewone omstandigheden verschenen . Want hier geldt het geene beden. De
vergadering, die in 1576 geopend wordt, moet zoo plechtig wezen als die waarop
een en twintig jaar te voren, Karel V afstand deed van het vorstelijk gezag. Evenals
deze, moet zij deel nemen aan een belangrijke gebeurtenis, belangrijker zelfs dan
die van 1555, want hier geldt het geene verandering van vorst, doch eene
verandering van staatsregeling. Het oogenblik is gekomen om de eischen te
verwezenlijken, tegen dewelke de koning zich sedert zoolang verzet. De Staten-

(1)
(2)

Geschiedenis van België, deel III, blz. 45.
Zie Ibid., blz. 189.
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Generaal stellen zich in de plaats van den vorst. Zij passen de grondbeginselen der
anti-monarchalen toe, en 't is in naam der natie dat zij de bevrediging des lands op
zich zullen nemen, door de uitdrijving der vreemdelingen en door het herstel der
privileges.
Zij zijn daartoe zoo vast besloten, dat zij hunne houding dadelijk vóór Europa
n

verdedigen. Reeds den 12 October sturen zij een gezant aan den koning van
Frankrijk, om hem ‘de groote en innige verandering te melden, die dezer dagen in
(1)
de Nederlanden gebeurd is’ . Anderen vaardigen zij naar den keizer af, naar de
koningin van Engeland, naar den bisschop van Luik en naar de stad Luik. Eerst den
n

17 , als het onmogelijk geworden is op het gebeurde terug te komen, richten zij zich
tot Philips II. Hun brief is beide een verweerschrift en eene akte van beschuldiging.
Zij sommen alles op wat zij sedert de komst des hertogen van Alva geleden hebben,
zonder ooit de minste voldoening te kunnen bekomen. De hun opgelegde tirannie
kostte niet alleen den ondergang der provinciën; ook zij was het die Holland en
Zeeland tot opstand dreef en de ketterij deed zegevieren. Het wordt tijd, een einde
aan al die kwalen te stellen en, met ‘eenparige toestemming’, hebben zij besloten
zelven het land te bevredigen. Vóór God verklaren zij ‘tot den dood’ te zullen
volharden in het katholiek geloof. Zij bevestigen, dat zij den koning steeds zullen
aanzien als ‘hun oppersten heer en natuurlijken vorst’ en zij veinzen te gelooven,
dat hij hunne ellende zou verlicht hebben, zoo men hem die niet had verborgen, en
dat hij hunne besluiten zal goedkeuren. Doch hij moet ‘de Spaansche soldaten uit
deze landen verwijderen, gezien er geen ander middel is om bevrediging en openbare
(2)
rust te bekomen’ .
Zij blijven dus maar gehoorzaam, zoo de koning de vlag wil strijken. Zij
beschouwen zich steeds als zijne onderdanen, doch zij laten hem verstaan, dat hij
de wapens moet neerleggen en

(1)
(2)

Gachard: Actes des Etats Généraux, deel I, blz. 20.
Gachard: La Bibliothèque Nationale, deel I, blz. 146. Een tweede brief, in veel krachtdadiger
en wezenlijk beleedigende bewoordingen opgesteld, kan mijns inziens slechts een ontwerp
wezen, dat niet aan den koning gezonden werd. Hij is overigens niet gedagteekend.
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hen laten beslissen over de vraag, welke hij als vorst noch als katholiek, aan hen
kan overlaten, namelijk de verzoening van Holland en Zeeland. Zij weten overigens
wel, dat Philips zijne soldaten niet zal terugroepen en dat hij de door Roda getroffen
maatregelen goedkeurt.
Zij verhaasten zich dan ook een leger samen te stellen, dat tegen het koninklijk
leger bestand is. Met den Staatsgreep van 4 September zijn zij den revolutionnairen
weg ingeslagen, en zij zijn wel verplicht dien verder op te gaan. Hoe meer blijk van
vastberadenheid zij geven en hoe krachtiger zij besloten zijn het land tegen den
vreemdeling te verdedigen, des te meer partijgangers scharen zij rondom zich. Tal
van leden uit den hoogen adel komen tot hen. Philip, de zoon van graaf van Egmond,
snelt naar Brussel en aanvaardt, te midden van de algemeene geestdrift, een post
van kolonel. Reeds aanvang October is het leger der Staten ingericht; het is
aangevoerd door de grootste heeren des lands. De hertog van Aarschot, die eenige
weken te voren als verdachte aangehouden werd, aanvaardt het ambt van
kapitein-generaal. Onder hem staan de graaf van Lalaing als luitenant-generaal, de
markies van Havré als generaal der ruiterij, en de heer van Gongnies, als
generaal-majoor. Te Antwerpen keert Champagney, de stadhouder, zich vastberaden
tegen Sancho d'Avila. In Vlaanderen, roept de graaf van Roeulx, stadhouder der
provincie, de Waalsche troepen der grenssteden bij zich, en licht zestien nieuwe
n

compagnieën soldaten; reeds den 16 September omsingelt hij het ‘Spanjaards
kasteel’. De citadellen van Atrecht en van Valencijn worden insgelijks belegerd;
Maastrichts bezetting wordt verdreven. Kortom, overal treedt men aanvallender wijs
op tegen het leger des konings, dat ontredderd en verzwakt is door de onzijdige
houding der Duitsche regimenten en vooral door de algemeene afvalligheid der
Waalsche korpsen die, met hunne officieren, naar de oproerlingen overloopen. Uit
het Noorden, waar geen onraad meer te vreezen is, zendt Willem van Oranje
versterkingen aan de belegeraars van het kasteel van Gent; zijne vloot stevent de
Schelde op en laveert vóór de muren van Antwerpen.
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Van alle zijden aangevallen, kunnen de Spanjaards dus slechts op zich zelven
rekenen. Doch het gevaar heeft de tucht onder die oude gedienden hersteld. Niet
één hunner wil zich overgeven. Hun verstrooide korpsen marcheeren allen op
Antwerpen en vereenigen zich in de citadel, onder het bevelhebberschap van Sancho
d'Avila.
De troepen der Staten besloten ze in de vesting te blokkeeren. Zij dachten dat
de Spanjaards ontmoedigd waren: zij dorstten integendeel naar wraak en naar
bloed. Om ze nog meer op te hitsen, had Roda hun beloofd hun achterstallige soldij
door de stad te doen betalen, zoodra die zou ingenomen zijn. Op Zondag 4
November, bij klaarlichten dag, verlaten de Spanjaards, die tot alles besloten en
van te voren van de overwinning verzekerd zijn, hun reduit langs drie zijden te gelijk.
Alles wijkt voor hen. De Staatschen, door den onvoorzienen uitval verrast, deinzen
achteruit, werpen hunne wapens weg, springen in de grachten, zwemmen er over
of vinden er den dood. Rondom het stadhuis, waar de wederstand dapper is, worden
de huizen in brand gestoken en weldra is de schoonste wijk der stad in asch gelegd.
En te midden van de rookwalmen leveren de zegedronken Spanjaards zich aan
slachting en plundering over. Meer dan 7000 menschen, strijders en burgers, schieten
er het leven bij in. Aan geld wordt twee millioen geroofd, zonder te gewagen van de
juweelen, de meubelen, de koopwaren, die de troepen, drie weken naderhand, nog
wegvoerden.
(1)
Die ‘Spaansche furie’ welke Roda, vier dagen later, een schitterende zegepraal
heette, bespoedigde de bevrediging, omtrent dewelke de afgevaardigden der
Staten-Generaal, sedert den 19 September, te Gent in onderhandeling waren met
die van Holland en Zeeland. Van den eersten dag af, waren de besprekingen geleid
geworden door de vertegenwoordigers van Willem van Oranje. Dezen hadden hunne
voorstellen van Breda als grondslag der onderhandelingen doen aannemen. Allen
waren het eens omtrent het vertrek der vreemdelingen, het herstel der oude
costumen, het sluiten van een duurzamen vrede. Op

(1)

Gachard: Correspondance de Philippe II, deel V, blz. 19.
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28 October hadden de commissarissen der Staten-Generaal zelfs de verbintenis
genomen, don Juan van Oostenrijk, die in aantocht was, niet als landvoogd te zullen
erkennen, zoolang hij al de punten en artikelen der bevrediging niet zou bezworen
(1)
hebben’ .
In minder benarde tijden, had de godsdienstquaestie ongetwijfeld onoverkomelijke
moeilijkheden opgeleverd. Inderdaad, de Calvinisten, die in naam der
noorderprovinciën spraken, eischten, alvorens het verdrag te onderteekenen, de
uitsluitende beoefening van den protestantschen eeredienst in gansch de
uitgestrektheid dier gewesten. Zij waren naar Gent gekomen met een menigte
uitgewekenen, die banieren droegen met het opschrift: pro fide et patria. Terwijl de
katholieke afgevaardigden der zuidergewesten uitsluitend om de nationale zaak
bekommerd waren, stond, bij hen, het behoud huns geloofs op den voorgrond. Zij
wilden zelfs niet toegeven, dat het catholicisme in Holland en Zeeland hersteld werd,
en ‘hoewel verscheidenen zulks tamelijk erg vonden’, moest men hun alles inwilligen,
(2)
in de hoop ‘dat alles in 't kort zal hersteld worden’ . Niemand dorst zich
verantwoordelijk stellen voor het uitstellen van de sluiting der overeenkomst. Hoorden
immers de afgevaardigden, in de zaal waar zij beraadslaagden, het Spanjaards
kasteel niet beschieten? Op 31 October hadden zij dus toegestemd in al de
voorstellen van Marnix en zijne vrienden. Twee edellieden reden dadelijk naar
Brussel om den tekst te dragen aan de Staten-Generaal, die daar ten stadhuize
onafgebroken zitting hielden. Eenige katholieken protesteerden er te vergeefs tegen
de aan de hervormers gedane toegevingen. Hunne stemmen werden verdoofd door
het geroep van het volk, dat op de Groote Markt stond en de vergadering bedreigde,
(3)
de tegenstanders te zullen vermoorden . De mare der gruwelen van Antwerpen
verwekte een algemeen gevoel van woede tegen de Spanjaards en bespoedigde
n

de ontknooping. Reeds den 5 No-

(1)
(2)
(3)

e

Bulletin de la Commission royale d'Histoire, 4 reeks, deel III [1876] blz. 102.
Ibid., blz. 121.
Metsius: Mémoire, blz. 769-70.
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vember gaf de Raad van State zijne goedkeuring aan de pacificatie. Drie dagen
(1)
later werd deze plechtig afgekondigd ter ‘tunne’ van het Gentsch stadhuis .
Zij besloot ‘eene eeuwige vaste vrede, verbont ende eenicheyt tusschen de
partijen’, die zich verbonden ‘elckanderen t' allen tyden ende in alle occurentien by
te stane met raedt ende daedt, goet ende bloet, ende in sonderheyt om uytte landen
te verdryven ende daer buyten te houden de Spaensche soldaten ende andere
uytheemsche ende vremde, gepoocht hebbende buyten wege van rechte den rykdom
van den lande t'henwaerts t'appliqueren ende de gemeynte voorts in eeuwige
slavernye te brengen ende te houden’. Dit gedaan zijnde, zullen de Staten-Generaal
bijeengeroepen worden ‘om te stellene ordene inde saken vande landen in 't generael
ende particulier, soo wel aengaende het feyt ende exercitie van de Religie in Hollandt,
Zeelant, Bommele ende geassocieerde plaetsen... Welverstaende, dat niet geoorloft
oft toegelaten en sal zyn, die van Hollandt, Zeelant, yet te attenteren herwaertsovere
buyten den voorsz. Landen van Hollandt, Zeelandt ende geassocieerde plaetsen
tegens de Catholicque Roomsche Religie t' injurieren, irriteren, met woorden oft met
wercken, op pene van gestraft te worden als perturbateurs van de gemeyne ruste’...
Tot de uitspraak van de Staten-Generaal en opdat ‘niemandt lichtelijck en stae tot
eenige begrype, captie of pericle, sullen alle Placcaeten hier voortydts gemaeckt
op 't stuck van de Heresie, midtsgaeders die criminele Ordinantien van den Hertoge
van Alve gesuspendeert worden’. Willem van Oranje blijft stadhouder van Holland
en Zeeland en de beide gewesten blijven een bijzondere staatkundige gemeenschap
met eigen bestuur uitmaken. ‘Alle gevangenen ter saken van de voorleden troubelen
sullen vry ende los gelaten worden’; al de veroordeelden wegens staatkundige
misdaad worden terug in het bezit hunner goederen gesteld ‘in sulcken staet als de
voorsz. goederen nu iegenwoordelijck sijn’, en alle akten betreffende
verbeurdverklaringen zijn ‘gecasseert, gereuoceert, doot ende te niete

(1)

Placcaeten van Brabant, deel I, blz. 476.
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gedaen’. De vroegere eigenaars van verkochte onroerende goederen zullen
vergoeding krijgen door toedoen van een daartoe aan te stellen commissie.
Uitzondering hierop wordt gemaakt voor de gewezen eigenaars van kerkgoederen
in Holland en Zeeland, die slechts recht hebben op ‘eene redelijcke alimen atie,
alles bij provisie ende tot onderstandt op het voorder pretensien bij den Generalen
Staten veordent sal wesen’. Nog is besproken, dat de Staten zullen ‘adviseeren’
over het vaststellen van den koers van het geld, opdat de beide noorderprovinciën
die, ‘om de costen vander oorlogen beter te vervallen, alle specien van goude ende
silvere ten hoogen pryse gestelt hebben’, daardoor niet te lijden hebben; zij zullen
ten slotte ook onderzoeken of de ‘generaliteyt van alle de Nederlanden alle de
schulden die den Prince gecontracteert heeft, om te doene syne twee expeditien
ende geweldige hertochten souden t'heuren laste nemen’.
Dat zijn de voornaamste punten van het beroemd verdrag, dat onder den naam
van ‘Pacificatie van Gent’ bekend is. Zij verraden te gelijk èn de haast èn de
verlegenheid der onderhandelaars. Werkelijk zijn zij niets meer dan een voorloopige
schikking, een uitweg, die toelaat een algemeen gewenschten vrede te sluiten en
het land van het vreemde juk te verlossen. Het programma der aloude nationale
eischen uit er zich zonder voorbehoudingen, evenals de vaste wil, ze desnoods
door geweld te doen zegepralen. In dat opzicht, komt de Pacificatie overeen met
(1)
het in 1477 aan Maria van Bourgondië afgedwongen Groot Privilege , en hare
verdedigers zullen niet nalaten zich op die gelijkenis te beroepen. Thans evenals
toen, verzet het land zich tegen den vorst en legt het hem zijne voorwaarden op.
Het eenig, doch hoofdzakelijk verschil is, dat het privilege van 1477 den Staat ten
voordeele der zelfstandige gewesten vernielt, terwijl in 1576 alles klaarblijkelijk
geofferd wordt aan het ‘gemeene vaderland’. Toch s'aagt men daarin niet teenemaal.
Voor Holland en Zeeland moest wel een uitzonderingstoestand erkend worden. Zij
nemen een afzonderlijke plaats

(1)

Geschiedenis van België, deel III, blz. 9.
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in de ‘generaliteit’ in, vermits zij hun, bijzondere regeering en een onafhankelijk
muntstelsel behouden. Doch zij maken vooral - en dit is het zwakke punt der
Pacificatie - een bepaalde oplossing der godsdienstquaestie onmogelijk. Kortom,
men moet zich vergenoegen met een overslag, een voorloopige schikking die noch
katholieken noch Calvinisten bevredigt. De eersten zien met leede oogen de
uitsluitende heerschappij van den hervormden eeredienst in de noorderprovinciën;
de anderen vinden het onuitstaanbaar, dat zij, buiten hunne grenzen, hun geloof
niet openbaar mogen belijden. Het is klaar, dat de Pacificatie het godsdienstig
geschil, dat sedert tien jaar op het nationaal leven drukt, laat voortbestaan. In stede
van het beklemmende vraagstuk op te lossen, liet men dit eenvoudig aan het
goeddunken van de Staten-Generaal over.
Doch de beide partijen hopen wel, daar op tijd en stond hunne zienswijze te doen
zegepralen. Beide blijven even koppig. Hun gemeenschappelijke haat voor den
Spanjaard en hun gemeenschappelijke verzuchtingen naar een nationaal
staatsstelsel bewerkten hun tijdelijke toenadering. Dit belet niet, dat in confessioneel
opzicht, het verdrag van Gent geenszins een godsdienstvrede, doch hoogstens een
bestand kan genoemd worden. Voorzeker heeft Willem van Oranje het slechts bij
gebrek aan beters aanvaard. Al zijne gedachten en heel zijne houding bewijzen,
dat hij een wederkeerige verdraagzaamheid en niet een eenvoudig modus vivendi
tusschen twee gelijkelijk kortzichtige uitsluitingsstelsels beoogd had. Doch hij wist
dat zijn persoonlijke voorkeur niet kon verwezenlijkt worden: hij nam wat hij krijgen
kon. Dit gaf hem overigens op andere punten voldoening. Feitelijk stelde de
Pacificatie al de Nederlandsche gewesten aan zijne zijde. Niet slechts twee
provinciën, doch heel de ‘generaliteit’ koos zijne partij, tegen den koning. Hij bereikte
het zoolang beoogde doel. Hij werd het hoofd der nationale oppositie, de kampioen
van het ‘gemeene vaderland’ tegenover Spanje. Tot dusverre was hij eenvoudig de
revolutionnaire stadhouder van Holland en Zeeland; nu werd hij wezenlijk de
revolutionnaire landvoogd der zeventien provinciën. En meteen zag hij zijne
populariteit
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ongemeen stijgen. De arme lieden die in den Gentschen vrede het einde van hun
lijden zagen, begroetten met geestdrift den man, die hem bewerkt had. Hoe meer
zij geleden hadden, hoe vuriger zij hem onthaalden als een verlosser. Dank zij hen,
zou hij don Juan van Oostenrijk het hoofd kunnen bieden.
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Hoofdstuk IV
Don Juan
I
Op den avond van 3 November 1576 reden twee bestoven ruiters Luxemburg binnen.
De eerste was een Spaansch edelman, Octavio Gonzaga; onder de dienstbodenlivrei
van den anderen, verborg zich de nieuwe landvoogd der Nederlanden die, door
Frankrijk heen, spoorslags van Madrid kwam. Don Juan van Oostenrijk was de zoon
van Barbara Blomberg, een mooie Regensburgsche meid, die in 1546 tijdens den
Rijksdag, Karel V, die toen reeds oud en stroef begon te worden, kortstondig behaagd
(1)
had . Hij kwam ter wereld na 's keizers vertrek, op 24 Februari 1547. Zoo Karel
sedert dan naar de moeder niet meer omzag, verloor hij toch dezen laatsten zoon
niet uit 't oog. Hij had hem eerst toevertrouwd aan zijn trouwen kamerknecht, Adriaan
Dubois, die zich voor den vader van het kind liet doorgaan. Vervolgens beval hij
Juan over te geven aan Francisco Massi, een vioolspeler der keizerlijke kapel. Deze
nam het kind mee naar Spanje en hield het tot den dag waarop het, op zevenjarigen
leeftijd, toevertrouwd werd aan een voor hare deugd geroemde edelvrouw, dona
Magdalena de Ulloa, die het voor een bastaard haars echtgenoots nam,

(1)

P. Herre: Barbara Blomberg, die Geliebte Kaiser Karls V und Mutter Don Juans de Austria,
blz. 22 en volg. (Leipzig, 1909).
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doch het niettemin met moederlijke zorgen omringde. Het geheim werd opgelost bij
de opening van het testament des keizers. Toen deed Philips II zijn broeder ten
hove komen, waar hij opgevoed werd met don Carlos en Alexander Farnese.
Hij was slechts vier en twintig jaar oud, toen de zegepraal van Lepanto zijn naam
door de eeuwen heen beroemd maakte. Die jonge held, met zijn blond haar en zijn
blauwe oogen, die zoo moedig als bevallig, en om zijne liefdesavonturen beroemd
was en iedereen verleidde door zijn verstand en zijne gemanierdheid, ware de
innemendste der prinsen geweest, had niet eene teugellooze heerschzucht hem
verteerd. Philips II, met wien hij de levendigste tegenstelling uitmaakte, mistrouwde
een zoo schitterenden en roemgierigen broeder. Reeds in 1574 had hij de voorstellen
van Requesens en Hopperus, die hem aanrieden don Juan naar de Nederlanden
te zenden, van de hand geslagen. De gebeurtenissen van 1576 moesten wel erg
zijn, om hem van gedachte te doen veranderen. Hij wist wel, dat don Juan er niet
toe zou besluiten, het eenvoudig werktuig van zijn wil te zijn. Doch er viel niet te
aarzelen. Verzekerden de ministers hem overigens niet, dat de aanwezigheid van
een prins van den bloede de misnoegdheid zijner noordelijke onderdanen zou stillen?
Hij kon weldra vaststellen dat zijn vermoeden gegrond was. In stede van dadelijk
naar de provinciën te vertrekken, stelde don Juan voorwaarden. Hij verstond niet,
zich af te sloven in een roemloozen oorlog tegen een volk van burgers en kooplieden.
Hij hunkerde naar eene kroon, en, zoo hij er in toestemde naar de Nederlanden te
gaan, was het met het inzicht, - eens het oproer bedwongen, - de wapens tegen
Engeland te keeren, Elisabeth te onttronen en met Maria Stuart te trouwen.
Niettegenstaande 's konings bevelen, ging hij eerst naar Madrid en vertrok hij slechts
naar de Nederlanden nadat hij voldoening bekomen had. Philips beloofde hem alles
wat hij vroeg. Hoe meer de tijdingen uit de provinciën het stijgend gevaar lieten
blijken, hoe meer hij overtuigd werd, dat alleen don Juan, de held van zijn huis,
eene ramp vermijden kon. In nauwgezette onderrichtingen schrijft hij hem zijn
gedragsregel
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voor en legt hij hem uit waarin de ‘ware middelen’ bestaan, welke hij zal moeten
aanwenden. Hij beijvert zich alles te voorzien en vult zijn werk gedurig aan. Als zijn
broeder reeds op weg is, zendt hij hem, angstig, brieven vol nieuwe aanbevelingen
achterna...
Nu is hij tot alle toegevingen bereid. Hij is overtuigd, dat zijne politiek schipbreuk
leed. Onder voorbehoud den katholieken godsdienst algeheel te behouden en de
(1)
gehoorzaamheid ‘zooveel mogelijk’ te vrijwaren, laat hij al het overige varen. Hij
stemt er in toe, al de sedert de komst van Alva ingevoerde nieuwigheden af te
schaffen, de regeering te herstellen zooals zij onder Karel V was, het land door
inlanders te laten besturen, ja, zoo noodig, de Spaansche soldaten terug te roepen.
Als naar gewoonte geen onderscheid tusschen hoofdzaak en bijzaak makend, drukt
hij zijn broeder op het hart dat hij de genegenheid der Belgen moet trachten te
winnen met Fransch te spreken, met den Franschen titel Messire in stede van den
Spaanschen Don te voeren en ten slotte met zijne minnaressen niet in de voorname
(2)
familiën te nemen!
Kortom, den held van Lepanto wordt eene zending van engel van vrede, een
geduldige en verdraagzame houding, schier die van een zondenbok opgelegd.
Philips II denkt er niet aan, dat don Juan's fierheid en heerschzucht dadelijk in
opstand zullen komen tegen zijne onderrichtingen. In de toenmalige omstandigheden
was de keus van zulk een man uiterst slecht en Granvelle had die vruchteloos
afgeraden. Het viel zelfs te bedenken, of de krijgsroem van den nieuwen landvoogd
veel indruk maken zou op een bezonnen en practisch volk. Had hij keizer Karel's
bloed in de aderen, toch was hij maar een aterling. Zijne moeder leefde toen juist
te Brussel en verwekte er ergernis door haar onbeschaamde wulpschheid, door de
soort en het aantal harer minnaars.
Terwijl don Juan met lossen teugel door Frankrijk reed, maakten de
onderhandelaars der Pacificatie haast, om vóór zijne aankomst gedaan te maken.
Zij waren het ten volle eens,

(1)
(2)

Gachard: Correspondance de Philippe II, deel IV, blz. 426.
Ibid., blz. 44, 346, 427.
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toen hij te Luxemburg kwam. Daardoor was hij gedwongen, om zich door het land
te doen aannemen, óf het Gentsch verdrag te bekrachtigen óf naar de wapens te
grijpen en zich met geweld op te dringen. In het een als in het ander geval, overtrad
hij 's konings onderrichtingen; vermits hij last gekregen had èn de ketterij niet te
dulden èn oorlog te vermijden. Hij bevond zich dus in een uiterst moeilijken toestand,
des te meer daar het nationaal leger de vijandelijkheden tegen de Spaansche troepen
voortzette. Daarbij maanden Willem van Oranje en zijne zendelingen de
Staten-Generaal aan, zich te hoeden voor de voorstellen van den landvoogd. Zij
smeekten ‘de heilige vergadering’ te willen gedenken, dat ‘alles wat gij nu
onderhandelt, niet eene bijzondere zaak van U zelf is, doch dat een oneindig tal
van edelen, goede burgers en volk, die allen niet kunnende tegenwoordig zijn, U
hebben gekozen en hun leven in uwe handen gesteld, in het vertrouwen dat gij in
volle rechtschapenheid de vrijheid van uw gemeen vaderland zult handhaven en
dat gij, als bewaarders en beschermers van hetzelve, ze zult beveiligen tegen al de
meer dan barbaarsche verdrukking en tirannie, die zij tot hiertoe verduurd en geleden
(1)
hebben’ .
Don Juan zette zich dadelijk aan 't werk. Daags na zijne aankomst, zond hij aan
den Raad van State, de eenige overheid die hij als wettig erkende, een
(2)
eigenhandigen brief vol verzoenlijke gevoelens . Hij verontschuldigde zich, in 't
Spaansch te schrijven; hij sprak wel Fransch, zegde hij, doch kan het nog niet
schrijven, en hij had geen kostelijken tijd willen verliezen om naar een secretaris uit
te zien. Hij vorderde de medehulp van de leden van den Raad, bevestigde hun dat
hij bereid was ‘hun te wille te zijn voor alle rechtmatige vragen en aanspraken, daar
zijn grootste wensch was deze zelfs te ondersteunen’. Hij vroeg dus, dat men hem
zoo spoedig mogelijk afgevaardigden zond en dat men de wapens neerlegde, terwijl
hij zijnerzijds de beweging der Spaansche krijgslieden zou doen staken.

(1)
(2)

Gachard: Analectes belgiques, blz. 304 (Brussel, 1830).
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel V, blz. 460.
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Het bescheid, dat hij twee dagen later ontving, verdreef zijne begoochelingen, zoo
hij er had. Het liet inderdaad blijken, dat de Raad van State gemeene zaak maakte
met de Staten-Generaal, daar hij hem, in overleg met dezelve, den heer van Yssche
zond om hem te verwelkomen. Doch vooral, liet men hem duidelijk verstaan dat er,
vóór het vertrek der Spanjaards, niet te hopen viel op het afdanken van het nationaal
leger, zelfs niet op het treffen van een akkoord. Dit was, kortom, hem voorstellen
zijne strijdmacht weg te zenden, terwijl het land de zijne zou behouden. Hij vatte
n

het terstond, en voelde zich beleedigd. Den 7 November bekloeg hij zich aan den
(1)
heer van Yssche ‘over de koelheid en de weinig achting die men hem betoonde’ .
Hij was er over verontwaardigd, dat de hooge adel hem geen hulde bracht. Tien
dagen later schrijft hij reeds aan den koning, dat hij met den Raad zal moeten breken
en dat hij geld en mannen noodig heeft.
Wat hem vooral verbittert, is dat de Spaansche troepen, aan welke hij verboden
had aanvallend op te treden, gedurig door het leger der Staten bestookt worden.
Doch zijne vermaningen krijgen onveranderlijk hetzelfde antwoord: ‘geen akkoord
vóór het vertrek der vreemdelingen’. Terwijl hij, met verkropte woede, de
onderhandelingen voortzet, stelt hij zich heimelijk in betrekking met Roda. Hij kan
des te minder de soldaten des konings wegzenden, daar hij er zich aan verwacht
weldra beroep op hunne diensten te zullen moeten doen, en hij komt met hunne
hoplieden overeen omtrent de te treffen maatregelen. Doch de brieven, die hij hun
zendt, worden onderschept... De Raad van State zelf verliest alle bezadigdheid. Hij
beteekent hem onbeschaamd, ‘dat zij geen kinderen of onnoozelen zijn die zich
laten leiden als buffels, hoewel de Spanjaards zulks denken en vermoeden, ... dat
de Staten overtuigd zijn dat Uwe Hoogheid hen in slaap wil wiegen en dat Hij geld
verwacht om diegenen te versterken die overal gebrand, gemoord en geplunderd
hebben, met verkrachting van

(1)

Gachard: Correspondance de Philippe II, deel V, blz. 44.
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(1)

alle wet, recht en billijkheid, wat, naar zij meenen, God niet langer dulden zal’ .
Toch worden de onderhandelingen voortgezet en, sinds aanvang December,
toont don Juan meer inschikkelijkheid, want zijn vertrouweling Escovedo heeft hem
uit Madrid de tijding gebracht, dat de koning er in toestemt, de Spaansche troepen
tegen Engeland aan te wenden. Don Juan's heerschzucht is opgewakkerd. Nu
schijnt de vrede hem onontbeerlijk tot de verwezenlijking zijner droomen, daar hij
hem een leger zal verstrekken om Maria Stuart te verlossen en den troon van
Engeland te veroveren. Nu is hij meer geneigd, de Pacificatie van Gent te
aanvaarden. De bisschoppen en de Leuvensche godgeleerden bevestigen hem
(2)
overigens, dat hij ze in vollen gewetensvrede mag goedkeuren .
Nu zijn ook de Staten meer tot den vrede geneigd. Men begint gewaar te worden,
dat Willem van Oranje van geen overeenkomst met den koning wil weten, zelfs niet
mits bekrachtiging der Pacificatie. Door Willem aanzocht de verdediging der
provinciën te nemen, zendt de broeder des konings van Frankrijk, Frans, hertog
(3)
van Anjou , zijn kamerheer Bonivet naar Brussel, om van de Staten-Generaal eene
verklaring te zijnen voordeele te bekomen. Doch deze verstaan geenszins, met hun
wettigen vorst af te breken. Zij blijven zich als zijne vazallen beschouwen. Alles wat
zij van hem vragen, is dat hij toegeeft aan hunne eischen. Oranje stelt met spijt vast,
(4)
‘dat er geen schijn bestaat ze naar zijne meening te krijgen, tenzij bedektelijk’ .
Daartoe beijveren zich zijne zendelingen. In overleg met Bonivet, werken Marnix,
Liesvelt, Bloyere op de afgevaardigden der provinciën, de Brusselsche ‘natiën’, het
gemeen. De Calvinisten die, dank zij de Pacificatie, Holland en Zeeland verlaten
hebben en in de stad terug zijn, helpen hen mede.

(1)
(2)
(3)

(4)

Gachard: Correspondance de Philippe II, deel V, blz. 482, 484.
e

Bull. de la Comm. royale d'Hist., 1 reeks, deel XIV (1848), blz. 5 en volgende.
Dit personage voert soms ook den titel van hertog van Alençon, lijftocht dien hij sedert 1566
bezat. Het hertogdom Anjou kreeg hij slechts van Hendrik III na den vrede van Monsieur in
1576. Sedert dien, werd hij vooral aangewezen onder den naam van hertog van Anjou.
Groen van Prinsterer: Archives, deel V, blz. 517.
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Doch zoo zij tal van aanhangers winnen, verschrikt hunne houding daarentegen èn
katholieken èn koningsgezinden. De Raad van State is klaarblijkelijk ongerust. In
den schoot der Staten-Generaal ontstaan twee partijen: de eene, vóór alles besloten
de uitsluitende beoefening van den katholieken godsdienst in stand te houden,
betracht de verzoening met den koning; de andere, die de godsdienstquaestie aan
de staatkundige quaestie offert, is Oranje genegen en laat zich niet afschrikken door
het denkbeeld de opperleenheerschappij van Philips II af te schudden. De eerste
vindt vooral hare aanhangers onder de geestelijkheid, den adel, de hoogere burgerij;
zij overheerscht in de Statenvergadering. De andere, die in dezelve minder sterk
vertegenwoordigd is, bestaat uit advocaten, geletterden - lezers van de
anti-monarchale schriften - en vooral uit lieden uit de volksklasse, door den haat
tegen het Spaansch stelsel, waaronder het zooveel geleden heeft, tot het uiterste
gedreven. Door de beide strekkingen bestookt, beginnen de Staten-Generaal te
weifelen en hun zelfvertrouwen te verliezen. De eendracht onder de provinciën is
in gevaar. Om ze te redden, moeten de katholieken gerustgesteld en de stijgende
invloed van Oranje verzwakt. Dezes populariteit, zijn gedurige bemoeiing met de
zaken der ‘generaliteit’ zijn hun een doorn in het oog. Hij weet het overigens en hij
durft zijne wijkplaats nog niet verlaten, ‘om de leiding der zaken te nemen, die in de
(1)
andere provinciën nog zoo achterlijk zijn’ . Natuurlijk kunnen velen 't hem niet
vergeven, dat hij de onderhandeling van Gent geleid heeft. Op 9 Januari 1577 nemen
(2)
zij hunne weerwraak met de ‘Unie van Brussel’ .
In schijn, is die Unie slechts een toevoegsel aan de Pacificatie. Nog krachtdadiger
verkondigt dit uitsluitend in Fransche taal opgesteld tractaat het eenparig besluit
zijner leden zich te verzetten en elkander te helpen ‘tegen de verdrukking der
Spanjaards, meer dan barbaarsch en tiranniek... op straffe van vervallen te zijn van
adel, van naam, van wapens en van eer,

(1)
(2)

Groen van Prinsterer: Archives, deel V, blz. 516.
Tekst in J.C. De Jonge: De Unie van Brussel ('s-Gravenhage, 1825).
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vóór God en een iegelijk aanzien te worden voor meineedigen, trouweloozen en
vijanden van ons vaderland en immer aangeteekend te staan wegens eerloosheid
en lafheid’. Doch terzelfder tijd verklaart het, dat het ‘ons heilig geloof en onzen
katholieken, apostolischen en Roomschen godsdienst en de verschuldigde
gehoorzaamheid aan Zijne Majesteit in stand wil houden’. Zij is dus beide een
nationale en een katholieke unie. Hare stichters, de graven van Boussu en van
Lalaing, de markies van Havré, de burggraaf van Gent, Champagney, Hèze, zijn
besloten de Spanjaards te wederstaan, doch ook, geene uitbreiding van het
Calvinisme meer te dulden en zich met den koning te verzoenen, zoodra hij zijne
troepen zal teruggeroepen hebben. De Unie van Brussel beroept zich op de
Pacificatie van Gent, doch vat ze slechts in een uitsluitend katholiek standpunt op...
Nochtans verzette zij zich zoo algeheel tegen den vreemdeling, dat Holland en
Zeeland zelf ze goedkeurden, met betuiging dat zij daardoor geenszins verstonden
af te wijken van de termen der Pacificatie, in zake godsdienst. Van dan af was het
te voorzien dat katholieken en protestanten, het eens zijnde om het verdrag van
Gent in te roepen, weldra tegenovergestelde gevolgtrekkingen uit hetzelve zouden
maken.
Ondertusschen bevestigde de Unie van Brussel plechtig, dat het land meer dan
ooit besloten was, het vertrek der Spanjaards te eischen. Het moest wel zijn zin
hebben. Na lange en moeilijke onderhandelingen, waarbij de bisschop van Luik,
Geeraard van Groesbeek, en gemachtigden des Keizers gemoeid waren, werd men
n

het eindelijk eens omtrent een verdrag, dat don Juan den 12 Februari te Marche
onderteekende, en als ‘Eeuwig Edict ende Gebodt’ bekend staat. Het hield
goedkeuring van het ‘tractaet van den peyse van Gendt’ en bepaalde dat de
‘Spaingnaerden, Hochduytschen, Italianen, Bourgoignons, soo te voete als te peerde,’
binnen de twintig dagen zouden vertrekken en de andere ‘Uythaemsche’ dadelijk
‘naer rekeninge en de affrekeninge’. Hunnerzijds verbonden de Staten zich ‘600,000
ponden van veertich grooten Vlaemscher munte 't pond’ te leveren, voor de soldij
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der troepen, ‘in ende over al ons Heylich catholyckx geloove en de aen den koning
toebehoorende onderdanicheyt te sullen onderhouden en hanthouden’ en de door
hen gelichte soldaten af te danken. De koning beloofde ‘alle en de eenyegelijcke
die oude privilegien, hercommen, usancien en de costuymen’ te zullen eerbiedigen.
De graaf van Buren, zoon des prinsen van Oranje, door den hertog van Alva naar
Spanje gezonden, zou in vrijheid worden gesteld, zoodra zijn vader ‘metter daed
voldaen sal hebben 't gene des in de selve (de Staten n.l.) vergaderinge gesloten
zal wesen’. De nieuwe landvoogd zou niet erkend worden vóór het vertrek der
(1)
vreemde troepen, hoofdzakelijke voorwaarde van de gesloten overeenkomst .
Doch in de hoop de oproerlingen tot dien vrede te zien toetreden, had men moeten
beloven, dat de Spaansche troepen over land zouden vertrekken. Want Holland en
Zeeland, die hunne aanvallen vreesden, weigerden halsstarrig ze over hun
grondgebied door te laten. Daardoor bleef van Don Juan's ontwerpen tegen Engeland
niets meer over. Philips II beloofde hem vruchteloos, dat een nieuwe gelegenheid
zich weldra zou voordoen: hij was wanhopend en als zinneloos; ‘alles was voor hem
(1)
nog slechts afkeer en dood’ . Het denkbeeld, in de Nederlanden te moeten blijven,
zich te moeten inhouden voor lieden die met hem als met huns gelijken onderhandeld
hadden, die hij zoozeer haatte als verachtte, boezemde hem een onoverwinbaren
afkeer in. Hij smeekte den koning hem terug te roepen, hem te vervangen door
Christina van Lotharingen of Margareta van Parma. Hij bood hem aan, de Spanjaards
den koning van Frankrijk ter hulp tegen de protestanten te zenden. Tot vóór zijne
vertrouwelingen, gaf hij zich aan de ergste buitensporigheden over, sprak van naar
Madrid te gaan, zich als infant te doen erkennen en zich van de regeering meester
te maken. Toch voerde hij de bepalingen van het verdrag van Marche stipt uit. Het
koninklijk leger verliet de provinciën. Einde April, was het op gang naar Italië.

(1)
(1)

Tekst in de Placcaeten van Brabant, deel I, blz. 484.
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel V, blz. 187.
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II
Toch juichte het land niet. ‘Nooit had men zoo weinig tevredenheid over een vrede
(1)
gezien’ . De Orangisten verborgen hunne verbittering niet. Den dag waarop de
Staten-Generaal het Eeuwig Edict goedgekeurd hadden, hadden allen de vergadering
verlaten, zeggende dat men niet mocht onderhandelen zonder 's prinsen
(2)
instemming . En het is waar: het bondgenootschap dat onder de provinciën zoo
plechtig bevestigd was door de Pacificatie van Gent en de Unie van Brussel, scheen
als voorwaarde tot het sluiten eener overeenkomst hare eenparige toestemming te
stellen. Nu, men had aan Holland noch aan Zeeland hun gevoelen gevraagd. Het
was zeker, dat zij niet zouden toegetreden zijn. Want zoo het Eeuwig Edict de
Pacificatie bekrachtigde, was het anderzijds met dezelve in strijd, door de belofte
die het de Staten oplegde, ‘in alles en overal den katholieken godsdienst te
behouden’. Hoe hadden de Calvinisten kunnen toetreden tot een verdrag, dat zoo
uitdrukkelijk de beoefening van hunnen godsdienst verbood? De toekomst bleef
dus vol onzekerheid en oneenigheid. De verzoening met den koning bracht die
verwikkelde godsdienstquaestie, die de onderhandelaars te Gent zoo voorzichtig
vermeden hadden, weer op den voorgrond. Men had pas een oorlog achter den rug
die het land verheerd, zijn handel en nijverheid vernietigd, de Schelde gesloten,
Antwerpen ten onder gebracht en het volk tot wanhoop gedreven had; zes maanden
te voren had men een bepaalde Pacificatie gevierd, het verleden vergeten, het
gemeene vaderland hersteld, den terugkeer tot de eendracht en de hoop op een
nieuw tijdstip van vreedzamen arbeid en stoffelijke wedergeboorte begroet, en nu
zou het voorzeker weer op nieuwe scheuringen uitloopen! De in het land
teruggekeerde protestanten zagen met vertwijfeling de mogelijkheid van een nieuwe
uitwijking te gemoet. Zelfs vele katholieken waren nu verschrikt over hetgeen gedaan
was.

(1)
(2)

Woorden van den Engelschen agent Wilson, in Kervyn de Lettenhove: Relations politiques
des Pays-Bas et de l'Angleterre, deel IX, blz. 211.
Metsius: Mémoire, blz.783.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

93
n

Maar don Juan ging langzaam vooruit naar Brabant. Den 3 Maart vestigde hij zich
te Leuven en, om de gemoederen op zijne hand te krijgen, gaf hij volop lucht aan
zijn verleidend karakter. Hij was lieftallig, vol hoofschheid en vertrouwen. ‘Hij overtreft
(1)
Circe; wie hem nadert, wordt hem innig toegedaan’ . Hij woont de volksspelen bij,
schiet naar den gaai, deelt brood aan de armen uit, drinkt bier zonder den mond te
vertrekken. Hij vermijdt zelfs den omgang met Spanjaards en spreekt Fransch, zoo
goed als hij kan.
Hij werd eindelijk ontvangen te Brussel, op 12 Mei 1577, met groot praalvertoon,
met vreugdevuren, zegebogen en levende beelden. Doch die officieele
vermakelijkheden konden de onrust en de bevangenheid des volks niet verdrijven.
n

Den 3 Mei hadden de Staten-Generaal, na een stormachtige zitting, slechts met
(2)
ééne stem meerderheid den landvoogd erkend . De hooge adel, die door de laatste
gebeurtenissen het roer weer in handen had, ruimde slechts met tegenzin de plaats.
De graaf van Lalaing keert terug naar zijn stadhouderschap in Henegouw.
Champagney wordt vijandig behandeld. Allen verwijten hem dat hij hen mijdt, dat
hij slechts vertrouwen stelt in gekende koningsgezinden als Berlaymont, Meghem
en Assonleville, dat hij er een ‘achterraad’ van Spaansche vertrouwden op nahoudt,
aan denwelken hij alle zaken voorlegt. Zijn minste daden worden verkeerd uitgelegd.
Het is klaar, dat hij maar kan geduld worden zoo hij er in toestemt het werktuig der
heeren te wezen. ‘Het is hun niet voldoende, schrijft Gonzaga, dat wij hen vereeren,
dat wij ons met niets bemoeien, dat wij ons onderwerpen aan wat hun belieft te
(3)
doen, alsof wij wormen, en zij koningen waren’ .
Als de adel zóó gestemd is, begrijpt men licht hoe het met het volk gesteld is.
Sedert lang bewerkt door de zendelingen van Oranje en van Anjou, die tal van
oproerige liedjes en paskwils in de stad verspreiden, wordt het hoe langer hoe meer
zenuwachtig, prikkelbaar, wantrouwig. De invrijheidstelling

(1)
(2)
(3)

Kervyn de Lettenhove: Relations politiques enz., deel IX, blz. 240.
Metsius: Mémoire, blz. 788.
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel V, blz. 379.
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der Spaansche gevangenen overeenkomstig het Edict van Marche, de aanwezigheid
van andere Spanjaards onder de raadsheeren en de knechts van don Juan zijn,
voor het volk, de voorboden van gruwelijke aanslagen. Onder den naam van ‘goede
patriotsche burgers’, klagen de stoutmoedigste ontevredenen openlijk bij den graaf
van Lalaing en bij de Staten-Generaal over voorgewende schendingen der Pacificatie.
Zelfs in den schoot der Staten verdedigen talrijke afgevaardigden de buitensporigste
voorstellen. Zij vergenoegen zich niet meer met den terugkeer tot de regeering van
Karel V en van Maria van Hongarije. Nu halen zij weder het Groot Privilege van
1477 op. Zij vragen, dat de Staten voortaan het recht hebben tweemaal per jaar te
vergaderen en dat de koning hun gevoelen zou vragen om oorlog te verklaren en
(1)
vrede te sluiten .
Als de door don Juan met Willem van Oranje aangeknoopte onderhandelingen
maar eenigszins slagen konden! Doch van den eersten dag af, blijkt het dat men
het nooit eens zal worden. De op 20 Mei te Geertruidenberg begonnen
samenkomsten duren slechts voor den vorm voort, daar niemand de
verantwoordelijkheid over eene breuk op zich durft nemen. Het is klaar, dat de prins
de Zeeuwsche en Hollandsche Calvinisten niet in den steek kan laten. Overigens,
hij rekent op de algemeene misnoegdheid des lands, op den steun dien Elisabeth,
welke don Juan's inzichten omtrent Engeland kent, hem weder verleent en op de
betrekkingen die hij voortdurend met den hertog van Anjou onderhoudt. Zijne zaak
verbetert meer en meer. Zijne zendelingen zijn tegenover den weerloozen landvoogd
stoutmoediger dan ooit. De Calvinisten vreezen niet meer, zich te toonen. De preeken
herbeginnen. En niettegenstaande de ketterij weder het hoofd verheft, blijven de
katholieken Spanje vijandig, ja vijandiger dan ooit. Champagney wordt zoo gevaarlijk,
dat don Juan den koning aanraadt hem te doen vermoorden, alsmede anderen, ‘die
zijne kwade bedoelingen begunstigen’. Hij ziet zich van vijanden omringd; zijne
knechts worden op straat

(1)

Metsius: Mémoire, blz 786. - Die voorstellen zijn overigens ingegeven door den prins van
Oranje die, reeds op 30 November 1576 de Staten-Generaal aanried, ze don Juan voor te
leggen. Gachard: Analectes, blz. 310.
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beleedigd. Te Brussel, waarvan Hèze de stadhouder is en waar gewapende burgers
met trom en vlag de wacht optrekken als in oorlogstijd, beschouwt hij zich als een
gevangene. Hij weet overigens dat Oranje plannen smeedt om hem aan te houden.
n

Die toestand heeft maar al te lang geduurd. Zijn geduld is ten einde. Den 11 Juni
vertrekt hij naar Mechelen, onder voorwendsel, met Duitsche kolonels te
n

onderhandelen over de betaling hunner soldij. Den 14 Juli gaat hij voort naar Namen,
n

naar hij zegt om de koningin van Navarra te begroeten, die naar Spa reist. Den 24
bemachtigt hij, bij verrassing, het kasteel der stede. Voortaan is hij in veiligheid. Hij
heeft zich genoeg vernederd, genoeg ingehouden; de koning moet nu maar zijne
troepen terugzenden, en hij zal als meester spreken, als soldaat handelen en, zooals
(1)
hij sedert zoolang droomt, ‘zich in het bloed der verraders baden’ .

(1)

Gachard: Correspondance de Philippe II, deel V, blz. 182.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

97

Tweede boek
De godsdienstoorlog
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Hoofdstuk I
De Orangistische politiek
I
De aftocht van don Juan naar Namen viel Willem van Oranje mee. Nu moest hij
geen aanslag tegen de regeering meer plegen, terwijl deze verantwoordelijk gesteld
werd voor al het hatelijke eener houding, die het land weer in oorlogsgevaar bracht.
Nooit waren de omstandigheden gunstiger om een openlijken aanval tegen Spanje
te beproeven. Het Eeuwig Edict was verscheurd. De verdenkingen, door de
Orangisten zoo behendig tegen den koning en zijn handlanger verspreid, werden
door de gebeurtenis bewaarheid. Al de provinciën waren in opschudding. De onrust
der eene, de verbittering der anderen, de verbijstering van allen maakten haar
bereid, aan een stoutmoedigen wil te gehoorzamen. En, door een onverhoopt geluk,
was de macht nu bij de oppositie. De koninklijke troepen waren vertrokken, terwijl
het nationaal leger nog onder de wapens stond. In der waarheid werden tusschen
Namen en Brussel verwarde onderhandelingen gevoerd; don Juan wilde tijd winnen
tot den terugkeer der Spaansche tercios, en de Staten-Generaal, of liever de
meerderheid derzelve, meenden nog dat eene overeenstemming mogelijk was.
Doch Willem van Oranje is besloten ze, goedschiks of kwaadschiks, tot den
wederstand te drijven, hen niet langer te laten weifelen, hen in zijne anti-monarchale
politiek mede te sleepen.
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Op 2 Augustus 1577 zendt hij hun een zijner mannen, Jacob Taffin, om ze aan te
manen een besluit te nemen ‘overeenkomstig de verplichting die zij tegenover het
(1)
algeheel en algemeen lichaam van het volk hebben’ . Zijn zij niet, volgens de stelling
der anti-monarchalen, de vertegenwoordigers des lands? Staat de macht des lands
niet hooger dan die des vorsten? Mag het niet, volgens het natuurlijk recht, een
dwingeland afzetten? En wie kan beweren, dat Philips II geen tiran is? Biedt de
geschiedenis der Nederlanden overigens niet talrijke voorbeelden van vorsten, die
door het volk afgezet werden? Heeft Jacob van Artevelde Vlaanderen niet tegen
Lodewijk van Nevers tot opstand gedreven, omdat deze met den vreemdeling
heulde? Hebben de Staten van Brabant hertog Jan IV niet onttroond? Het wordt
tijd, dat de patriotten tot bezinning komen en begrijpen, dat zij mogen en moeten
handelen. De provinciën zijn geen Spaansche bezitting. De hertogen van Bourgondië
hebben er een onafhankelijken Staat van gemaakt. Welk verschil tusschen den
goeden hertog Philips, die te midden zijner onderdanen leefde, samen met hen
regeerde, en den dwingeland die van uit het Escuriaal de Nederlanden verdrukt en
(2)
ruïneert! .
En terwijl de Orangistische ijveraars aldus met beroep op de rede en op de
geschiedenis de gemoederen tot opstand aanzetten, biedt Elisabeth hare hulp aan
de Staten-Generaal. Ook voor haar is het oogenblik gekomen om, in het Noorden,
die Spaansche macht te fnuiken, welke haar met een bestendig gevaar bedreigt.
Drie dagen na de verrassing van Namen, biedt haar gezant Davison officieel aan
de Staten Elisabeth's bemiddeling aan. Doch geheime onderrichtingen gelasten
hem, zich in betrekking te stellen met de ‘goede patriotten’, hen tegen don Juan op
(3)
te hitsen, hen aan te sporen Willem van Oranje te roepen .

(1)
(2)

(3)

Gachard: Actes des Etats Généraux, deel I, blz. 214.
Zie een belangwekkend voorbeeld in Kervyn de Lettenhove: Relations enz., deel IX, blz. 401,
voor de geschiedkundige herinneringen die zeer behendig door die ijveraars aangehaald en
overeenkomstig Oranje's inzichten verklaard werden.
Ibid., blz. 436, 439, 444.
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Die raad scheen overbodig. Voor hen, bleek de prins hun eenige redder. De
gebeurtenissen sedert de laatste acht maanden en de aanhoudende Orangistische
propaganda hadden de populariteit die hij sedert de Pacificatie van Gent genoot,
tot het toppunt gebracht. Vooral te Brussel, dat door de aanwezigheid der
Staten-Generaal gedurig in gisting is, eischt de burgerij dringend zijne komst. De
patriotten worden er hoe langer hoe stouter en machtiger. Heimelijk door woelzieke
advocaten en teruggekomen Calvinisten geleid, spreken zij slechts van weerstand
tot het uiterste en willen zij van geen overeenkomst met don Juan weten. Zichtbaar
zetten zij tot den oorlog aan en hunne manifesten waarin zij de rechten en vrijheden
des lands tegenover de Spaansche tirannie stellen, lokken de volkmassa tot hen.
De door ellende verbitterde arbeiders en handwerkslieden zijn maar al te bereid het
stuk te wagen. Sedert lang mistrouwen zij den adel, den magistraat, de geestelijkheid,
de maatschappelijke en staatkundige overheid, aan dewelke zij al hun onheil
toeschrijven. Zoo de natie, gelijk men gedurig uitkraait, boven den koning staat,
waarom dan zijn die van 't gemeen, die verreweg de meerderheid uitmaken, van
alle deelneming aan de regeering uitgesloten? Waarom moeten zij aan de
Staten-Generaal, die in de bevoorrechte standen genomen wordt, de
lotsbestemmingen des lands overlaten? Aan dien onbillijken toestand hoeft een
einde gesteld. In de politieke richting komt dus ‘aan elken burger, hoofd voor hoofd,
(1)
algeheele werking toe’ .
Onder het volk veranderen zich de vrijzinnige beginselen der anti-monarchalen
dus in democratische beginselen. Het denkbeeld der politieke gelijkheid der burgers
wint des te meer veld, daar het eenvoudig is. Gansch verschillend van de democratie
der middeleeuwen, waarin het individu slechts deel heeft aan de rechten van zijn
e

maatschappelijke groep, is die democratie der XVI eeuw bij uitstek individualistisch.
Als antwoord op het absolutisme, dat al de onderdanen gelijkelijk wil onderwerpen,
geeft het aan alle burgers dezelfde plaats in den Staat. Zoo zij,

(1)

Gachard: Actes des Etats Généraux, deel I, blz. 463.
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voor den vorm, de middeleeuwsche indeelingen der stadsbewoners in stand houdt,
zoo heeft zij naast dezelve nieuwe instellingen geschapen, waarin de nieuwe geest
die haar bezielt, zich ten volle uit. Reeds in Augustus 1577, sticht men te Brussel,
op aanzoek der burgerij, een comiteit van achttien personen, gekozen onder de
negen ‘natiën’ der stad, en dat, zoogezegd belast met op de vestingwerken te waken,
(1)
weldra heel het stadsbestuur bemachtigt . Want de XVIII, die door het volk gesteund
zijn en het bevel over de gemeentelijke strijdkrachten voeren, zijn werkelijk
onweerstaanbaar. Men kan ze vergelijken met de comiteiten der Fransche Revolutie
in 1793. Evenals deze, stellen zij, te midden van de algemeene verbittering en de
verdenkingen tegen de gevestigde macht, een stelsel van uitzondering en dictatuur
in de plaats van de werkelijkheid. En hoe meer zij zich met de zaken bemoeien, hoe
onwettiger hunne macht wordt, hoe meer zij ook, om de volksgunst te behouden,
hunne strekkingen tot de uiterste demagogie moeten drijven. Reeds bij hunne eerste
e

maatregelen blijkt, dat het uit is met den invloed dier rijke burgerij die, sedert de XV
eeuw, het stadsbestuur in handen had. Zij gebruiken de inkomsten, die moesten
dienen tot de uitbetaling der bij het graven der vaart van Willebroek belegde renten,
tot het herstellen der vestingen en leggen op de gegoede inwoners eene takse, die
moet dienen om de arme lieden te betalen, die aan de werken der omheining
arbeiden.
Aldus zou, onder de Fransche Revolutie, de toestand der Wetgevende Vergadering
tegenover de Commune van Parijs zijn; zoo was, van toen af, te Brussel, de toestand
der Staten-Generaal tegenover die dictators uit de volksklasse. Onbekwaam om te
wederstaan aan de XVIII, die de macht hebben, zijn zij voortaan aan dezelven
prijsgegeven. De minderheid der Staten, gesteund door de patriotten van den buiten,
dringt haren wil aan de vergadering op. Zij is het die, op 6 September, haar doet
besluiten eene afvaardiging naar Willem van Oranje te sturen, om hem naar Brussel
te roepen. Ongetwijfeld aarzelen

(1)

Henne et Wauters: Histoire de Bruxelles, deel I, blz. 462.
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vele katholieke afgevaardigden hem de lotsbestemming des lands te vertrouwen.
Maar hoe aan den wensch des volks wederstaan, zonder hetzelve tot opstand te
drijven? Doch zij bevredigen hun geweten met hem te vragen, dat hij de beoefening
van den katholieken godsdienst in Holland en Zeeland zou toelaten, en die van
andere eerediensten in de overige provinciën verbieden.
n

Hij kwam den 23 September, en nooit kende een vorst eene blijde inkomst als
de zijne. Van Willebroek tot Brussel stonden de stadstroepen, in parade-uniform,
in dubbele gelederen geschaard op de beide oevers van de vaart, langs dewelke
hij aankwam. Aan de sluizen waar hij moest overstappen, was de grond met bloemen
bestrooid. Een prachtig versierde, met oranje behangen boot wachtte hem te
Vilvoorden; twee andere booten, met muzikanten, begeleidden haar, en, naarmate
hij Brussel naderde stond het juichende volk dichter opeen, terwijl klokkengelui en
kanongebulder de lucht verblijdden. De prins ontscheepte aan de Antwerpsche
poort en werd begroet door den hertog van Aarschot, de graven van Lalaing, van
Egmond, van Boussu en door heel den adel. Vervolgens toen hij, na een tienjarige
ballingschap, naar het paleis van Nassau trok, heerschte er zulk eene geestdrift,
‘dat degenen die het niet gezien hebben, het niet kunnen gelooven. Een engel uit
den hemel ware niet anders ontvangen geworden’. Uit alle vensters, van alle daken
stijgen aanhoudende toejuichingen op; men verdringt zich om den nationalen held
te zien; om zijn kleed aan te raken, stoot men zijne lijfwacht van hellebaardiers ter
zijde. Overal vreugdetranen, overal toejuichingen. Vrouwen knielen vóór hem, ‘alsof
God zelf voorbij trok’. En toen Willem, dronken van trots en ontroering, eindelijk
(1)
zijne woning is binnengetreden, wordt de ‘vader des volks’ dag en nacht bewaakt.
Na zulk onthaal, was geen twijfel meer mogelijk omtrent den invloed dien hij zou
uitoefenen. De patriotten die, zoowel in den schoot der Staten als in de burgerij, in
gemeen overleg

(1)

Ik volg hier vooral het verhaal van een ooggetuige, den Engelschen agent Davison. Kervyn
de Lettenhove: Relations enz., deel IX, blz. 538.
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met hem handelen, maken alle verzet onmogelijk. De gematigde meerderheid der
Staten-Generaal moet zich aan de Orangistische politiek onderwerpen. Reeds den
n

25 September stemt zij er in toe, onaannemelijke voorstellen aan don Juan te doen
n

en, den 5 October, aan den koning eene ‘rechtvaardiging’ te zenden die werkelijk
slechts eene bedreiging is, beroep op den vreemde te zullen doen, zoo hij de troepen
die hij tegen het land verzamelt, niet afdankt, don Juan niet terugroept en geen
landvoogd zendt, die ‘een wettig uit het Oostenrijksch bloed gesproten prins’ is, wil
zeggen, daar de koning sedert den dood van don Carlos geene zonen meer heeft,
(1)
een zoon des Keizers!
Enkele dagen waren dus voldoende om de zaken te leiden naar den wensch van
Oranje. Overeenkomst met Philips II is niet meer mogelijk: feitelijk is de oorlog tegen
Spanje verklaard. Nu staan tegenover den koning geen twee provinciën meer, doch
gansch de ‘generaliteit’, die viribus unitis voor hare vrijheid strijdt. Reeds in October
vraagt een vertoog van eene groep Brusselaars aan de Staten-Generaal, dat Namen
belegerd worde, dat de tiende man in heel het land gelicht worde, dat alle in
bediening zijnde magistraten door goede, rechtzinnige patriotten vervangen worden,
dat in elk der zeventien provinciën, eveneens onder de patriotten, ‘twee edelen en
twee geleerden’ gekozen worden, en dat die acht en zestig personen den Raad van
State, den financieraad en den privaten raad zouden uitmaken, dat men uit de
Staten-Generaal ‘alle personen verwijdere die den vijand genegen zijn’, dat men
beroep doe op de troepen van den paltsgraaf Jan-Casimir en op die van de koningin
(2)
van Engeland ... Voortaan zijn de koningsgezinden verdacht; men moet ze uit de
regeering weren, en deze, om 's lands wederstand in te richten, gansch in handen
der patriotten stellen.
Doch vooral dienen de katholieken gerustgesteld, zoo men wil dat ze samen met
de protestanten tegen den koning ten strijde gaan. Oranje weet goed, dat
verscheidenen hunner met leede oogen zien dat hij van Calvinisten omgeven is en
dat hun

(1)
(2)

Gachard: Actes des Etats Généraux, deel I, blz. 263.
Ibid., blz. 460.
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godsdienst in Holland en Zeeland steeds verboden blijft. Hij vreest vooral dat de
ketters, die na de Pacificatie teruggekeerd zijn, zijne zaak door een ongepaste
propaganda bederven, en juist daarom wil hij niet verdacht wezen van
onverdraagzaamheid of geloofswerverij. Zijn godsdienst, verbreed en gekneed door
de vele bekeeringen die hem achtereenvolgens van het eene geloof naar het andere
deden overgaan, laat hem toe, in de Brabantsche katholieke omgeving, te zijn wat
(1)
hij altijd bleef: een Cassanderiaan . Hij vermijdt zorgvuldig, den hervormden
godsdienst te beoefenen. In zijn domein van Breda wordt steeds de mis gelezen,
(2)
tot groote verontwaardiging der Calvinisten . Trots de verwijtingen zijns broeders
Jan van Nassau, zegt hij telkens als het pas geeft, dat hij geenerlei nieuwigheid in
de vijftien katholieke provinciën zal dulden.
Doch wat hij ook verzinnen moge om de Calvinisten uit het Noorden, noch de
katholieken uit het Zuiden te kwetsen, zijne aanwezigheid volstaat tot het opwekken
der godsdienstige driften, wier geweld hij niet kent, omdat zij geen vat op hem
hebben. Predikant Villiers schetst heel goed den toestand als hij schrijft, dat de
katholieken ‘don Juan niet kunnen ontvangen zonder dat zij het pausdom zouden
(3)
bevoordeelen, noch Willem van Oranje zonder dat zij het zouden benadeelen’ .
Ongetwijfeld was de overgroote meerderheid des lands niet onverdraagzaam.
Schier eensgezind veroordeelde het de martelingen en de strenge vervolgingen,
die 's lands voorspoed zoozeer geschaad hadden. De Spanjaards zagen met afkeer
dat het volk enkel om den wille van zijn handel en zijne nijverheid tegen de
verbanning der ketters opkwam, en dat het zonder walg gemengde huwelijken zag
(4)
sluiten . Oranje erkende, in Februari 1577, dat ‘verscheidenen onder de Staten van
Brabant en van andere provinciën niet al te zeer opkomen tegen den protestantschen
godsdienst en heel goed aannemen, dat een iegelijk zalig worden en God dienen
kan volgens de getuigenis

(1)
(2)
(3)
(4)

Zie Geschiedenis van België, deel III, blz. 376, n. 2.
Bezold: Briefe des Pfalzgrafen Johann Casimir, deel I, blz. 326 (Munchen, 1882).
Kervyn de Lettenhove: Relations enz., deel IX, blz. 153.
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel V, blz 376.
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(1)

van zijn geweten’ . Toch bleef het volk rechtzinnig aan zijn geloof gehecht. Zoo het
de Calvinisten duldde, was het op voorwaarde dat zij zich van alle ergernis
onthielden, en de openbare belijdenis van hun godsdienst aanzag het als eene
ergernis. Men wilde wel de oogen sluiten, doch de andersdenkenden moesten,
uitwendig toch, de gevestigde Kerk eerbiedigen. Doch dàt juist kon niet. Hoe hadden
de uit Holland en Zeeland teruggekeerde protestanten de overtuiging kunnen
verbergen voor dewelke hun geweten hun gebood te ijveren en voor dewelke zij
een lange ballingschap verduurd hadden? Al degenen, die na de Pacificatie
teruggekomen waren, behoorden tot de vurigste aanhangers der Hervorming. Hun
grootste wensch was de ondergang van de ‘Roomsche afgoderij’ en de
omstandigheden schenen hen te zullen dienen. Don Juan's vlucht en vooral Oranje's
aankomst te Brussel verhitten hunne geesten en ontnamen hun alle bezadigdheid.
Reeds in December 1576 had men in aller ijl compagnieën soldaten uit het Noorden
buiten Brussel moeten brengen, wijl zij er de katholieken door het zingen hunner
psalmen verbitterden. Hier en daar zag men reeds lieden, die bij het voorbijgaan
der processie niet knielen wilden.
Wel is waar hechtten de patriotten, die door hunne politieke driften gansch
meegesleept waren en in de Calvinisten goede helpers zagen, maar weinig belang
aan die voorboden van geloofsoorlog. Doch anders was het gesteld met de
behoudsgezinden en vooral met den adel. Hoe democratischer de volksmassa werd,
hoe meer hun angst steeg. Het gevaar dat èn de Kerk èn den Staat bedreigde,
versterkte hun aloude overtuiging dat een verbond tusschen de beide groote
maatschappelijke machten noodzakelijk was. Het tamelijk slap catholicisme der
groote heeren werd vaster onder den aandrang van hun politieken angst. Overigens
was Oranje's overwicht hun onuitstaanbaar. Zij verstonden niet zich door hem te
laten beheerschen noch compromitteeren. Zij zagen heel goed in, dat hij het land
naar eene bepaalde breuk met den koning leidde en, hoe hatelijk de Spaansche
overheersching hun ook was, nooit zou-

(1)

Kervyn de Lettenhove: Relations, deel IX, blz. 189.
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den zij tot de beginselen der anti-monarchalen toetreden. Als edellieden en als
onderdanen van het Bourgondisch huis, konden zij de mogelijkheid niet aannemen,
hunnen natuurlijken vorst te onttronen. De gewetensbezwaren welke hen aangezet
hadden, de Brusselsche Unie te onderteekenen en het Eeuwig Edict te aanvaarden,
werden hoe langer hoe grooter. Zij gaven hun een nieuw ontwerp in.
In 1576 bij de drukke onderhandelingen met don Juan, had aartshertog Mathias,
(1)
een van 's keizers broeders, zijne diensten de Staten-Generaal aangeboden . Die
al te haastige negentienjarige jongeling was niet met persoonlijke verdiensten, maar
met veel heerschzucht bedeeld; doch hij was katholiek en ‘van den bloede’; wellicht
kon hij, met zijns broeders hulp, er in slagen Philips II te bewegen hem met de
regeering der Nederlanden te belasten, zoo dat deze, zonder met hun wettigen vorst
in botsing te komen, de gewenschte zelfstandigheid zouden verkrijgen en van het
Spaansche juk verlost zijn. Dat uitzicht was de gematigde geesten niet onwelkom.
De katholieken hadden er vrede mee, evenals al degenen die, hoewel gevoelig voor
's lands verzuchtingen, eerbied koesterden voor den wettigen vorst en wantrouwen
jegens de patriotsche democratie. De hertog van Aarschot belastte zich met de
zaak. Heimelijk door hem aangestookt, verliet Mathias, in den nacht van 3 October
n

1577, het paleis te Weenen onder eene vermomming; hij kwam den 28 te Maastricht
aan. Die streek had kunnen slagen, had de keizer er de hand toe geleend. Doch
(2)
zoo hij de ontwerpen zijns broeders kende en heimelijk goedkeurde , toch wilde
hij geen oorlog met Spanje verwekken. Terstond liet hij aan den gezant van Philips
II zeggen, dat hij voor niets in de zaak was. Wat het Duitsche Rijk betreft, ter
uitzondering van enkele patriotten die in Mathias' onderneming het middel zagen
om Duitschlands opperleenheerschappij over de Nederlanden te herstellen en er
(3)
zich tegen Frankrijks kuiperijen te verzetten, bleef het gansch onverschillig .

(1)

Bulletin de la Comm. royale d'Hist., 3 reeks, deel V [1863], blz. 283.

(2)

Zie, omtrent zijne houding, Hansen: Nuntiaturberichte aus Deutschland, 3 Abth., deel II, bl.
XXXVIII en volg. (Berlijn), 1894).
A. Eierman: Lazarus von Schwendi, blz. 87 en volg. (Freiburg in Breisgau, 1904).

(3)
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Zonder troepen, zonder geld, zonder gezag, stond Mathias niets dan een belachelijke
mislukking te verwachten. Meer nog! Hij moest de partij schaden die zich van hem
had willen bedienen om Willem van Oranje te bestrijden, en het slachtoffer worden
van een der behendigste en stoutmoedigste knepen van dien doortrapten
staatkundige, zoodat hij in dezes handen nog slechts een louter werktuig worden
zou. Den dag zelf waarop hij Maastricht binnentrad, was zijn lot beslist.
Hoe heimelijk de onderhandelingen met Mathias ook gevoerd waren, toch had
Oranje er lucht van. En dadelijk had hij den slag afgeweerd. Overigens verborg
Aarschot zijne bedoelingen niet meer. Zoodra hij wist dat de aartshertog op weg
was naar de Nederlanden, verhaastte hij zich hem als landvoogd te doen erkennen
door de vier ‘Leden van Vlaanderen’, provincie in dewelke hij kort te voren door den
Raad van State als stadhouder was aangesteld. Nu vatten de anti-orangisten weder
moed. Ware het niet geweest uit vrees voor het volk, zij hadden niet geaarzeld
Willem te vatten. Hij wist het, en verliet Brussel om zich te Antwerpen in veiligheid
te stellen.
Doch de patriotten sliepen niet. Te Brussel eischten zij de erkenning van Willem
van Oranje als ruwaard van Brabant. Aangemoedigd door de aanwezigheid der
talrijke uit ballingschap teruggekeerde Calvinisten en door die der Hollandsche
troepen, welke kort te voren door den prins gezonden waren om het
‘Spanjaards-kasteel’ te helpen belegeren, namen die van Gent een dreigende
houding tegenover den hertog van Aarschot aan. Behendige en stoutmoedige
eerzuchtigen, de heeren van Ryhove en van Hembyze, wachtten ongeduldig op de
gelegenheid om, dank zij een volksopstand, het bewind te bemachtigen. Men sprak
er van de oude, in 1540 door Karel V verbeurdverklaarde privileges weder in voege
te stellen; doch wat de leiders werkelijk wilden, was in de stad het stelsel van
democratische dictatuur invoeren, zooals te Brussel.
De toestand leende zich wonderwel tot een stoutmoedig stuk. Willem van Oranje,
die Mathias vóór wilde zijn, besloot dien ten nutte te maken. Eenige maanden te
voren had hij niet geaarzeld voor de aanhouding van den Raad van State. Nu
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stelde Ryhove hem voor, den hertog van Aarschot te vatten: hij liet hem begaan. In
n

den nacht van 28 October, werd de hertog in zijne woning aangerand en onder
goede bewaking gesteld. De bisschoppen van Brugge en Ieperen, alsook de heeren
van Rassenghien en van Hallewijn werden insgelijks te lijve gevat. Men nam de
gelegenheid te baat om ook den hoogbaljuw der stad en eenige leden van den Raad
van Vlaanderen aan te houden. 's Anderen daags ronselde Ryhove driehonderd
landloopers, die hij wapende. Het ‘gemeen’ verklaarde zich vóór hem. De gematigden
n

waren door angst verlamd en lieten begaan. Op 1 November werd een comiteit
der XVIII, naar de Brusselsche leest geschoeid, te Gent ingesteld. De groote
Vlaamsche stad kleefde, op hare beurt, de omwenteling aan.
Oranje verhaastte zich den aanslag te verloochenen, doch maakte hem niettemin
ten nutte. Wat te Gent gebeurd was, vergrootte nog de stoutmoedigheid zijner
aanhangers. Nu stelden de Staten-Generaal zich teenemaal onder de leiding der
n

patriotten. Den 7 December verklaarden zij don Juan vijand des vaderlands. Den
n

10 , werd een nieuwe of nadere Unie van Brussel afgekondigd, doch ditmaal zonder
het uitsluitend katholiek karakter, dat zij eerst had. Nu werd de Pacificatie in den
zin der verdraagzaamheid uitgelegd. De onderteekenaars bevestigden dat het hunne
‘meyninge niet en is te beswaren, belasten, nadeel te doen, of te beschadigen, in
tegenheyd der Pacificatie, den geenen, die hen hebbende vertrokken van de voorsz.
Catholyque Roomsche Religie of bij eenige aangrypen oft voorstel de oefening
(1)
derselver te beletten of verstooren’ . De belijders van de beide godsdiensten
beloofden dus, elkander te zullen dulden; protestanten en katholieken verbonden
zich tegen den gemeenschappelijken vijand. Uitsluitingsgeest op godsdienstgebied
moest zwijgen voor de dringendheid der politieke werking. Eindelijk zag Willem van
Oranje zijn ideaal verwezenlijkt.
Met een uiterst behendige streek, trok hij terzelfder tijd aartshertog Mathias in
zijne politiek. Hij had zich wel gewacht,

(1)

De Jonge: Verhandelingen en onuitgegevene stukken, deel II, blz. 163 ('s Gravenhage en
Amsterdam, 1827).
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nu hij door de aanhouding van den hertog van Aarschot onschadelijk geworden
was, tegen hem op te komen. Hij verkoos, zich van hem te bedienen. Inderdaad,
had hij met Mathias afgebroken, dan had hij de katholieken verbitterd en wellicht
naar don Juan gedreven. Zoo hij integendeel den jongen prins, dien zij geroepen
hadden, tot landvoogd erkende, suste hij hun argwaan en hield hij ze gedwee. Er
viel niet te vreezen, dat Mathias ooit gevaarlijk of zelfs hinderlijk worden zou.
Onbeduidend en onbekwaam, was hij slechts naar de Nederlanden gekomen om
met een titel te kunnen pronken. Hij vroeg niets dan den uiterlijken luister van 't
gezag, en 't was hem eender of hij dien kreeg van den prins van Oranje of van den
hertog van Aarschot. Als de schijn maar bewaard bleef, was hij tot alles bereid. Den
n

8 December verzochten de Staten-Generaal hem ‘bij voorbaat en onder instemming
van Zijne Katholieke Majesteit’ de regeering der Nederlanden te aanvaarden. Men
legde hem echter zulke voorwaarden op, dat hem van de regeering alleen de
ronkende titel overbleef. Zoo moest hij zich verbinden de keus van zijn raad en de
beslissing over alle belangrijke zaken aan de Staten-Generaal over te laten. Bij
oorlogsverklaring, bij vredesluiting, bij verbonden of vragen om beden, was de
toestemming der ‘gemeente’, wil zeggen de toestemming des volks noodig, ‘vermits
het niet meer dan billijk is dat wat een ieder aanbelangt, ook door een ieder
toegestemd worde’. De Staten-Generaal, evenals de Staten van elke provincie,
mochten zoo dikwijls vergaderen als zij oorbaar achtten. De stadhouders der
provinciën worden ook door hen aangesteld. Daarentegen kreeg Mathias eene
jaarwedde van 120.000 gulden, ‘om hem te helpen in zijne hofhouding en om den
rang te voeren, welken de prinsen van den bloede en van het aloud Bourgondisch
(1)
huis in deze gewesten plegen te voeren’ .
In deze staatsregeling, waar de herinnering aan de Bourgondische dynastie
gepaard gaat met de parlementaire en democratische strekkingen der
anti-monarchalen en der patriotten, stond geen enkel woord over den prins van
Oranje. In de

(1)

Van Meteren: Histoire, fol. 146 (Amsterdam, 1670).
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regeering over de ‘generaliteit’, was geenerlei plaats voorbehouden aan den
stadhouder van Holland en Zeeland, aan den ‘ruwaard’ van Brabant, aan het hoofd
der partij, die sedert don Juan's aftocht hoe langer hoe talrijker en invloedrijker
geworden was. Doch de Staten-Generaal waren onbekwaam het gezag uit te
oefenen, dat zij zich voorbehielden. Dat groot congres - wiens samenstelling gedurig
veranderde, waar elk vertegenwoordigd grondgebied, hoe onbeduidend ook,
gelijkelijk ééne stem had, waar de provinciale afgevaardigden geen vast besluit
dorsten nemen zonder hunne lastgevers te raadplegen, waar slechts lasthebbers
van geestelijkheid, adel en groote steden zetelden - kon niet beantwoorden aan de
strekkingen der ‘generaliteit’, en putte zich daarenboven nog uit met eindelooze
redetwisten en aanhoudend gekijf, terwijl het de vraagstukken opwierp zonder ze
op te lossen, en meestal slechts onder den drang des volks een besluit nam. Zijne
onmacht bleek, zoodra de Staatsraad van Mathias moest aangesteld worden.
Oranje had eene lijst candidaten voorgesteld, die vooral onder de patriotten
gekozen waren, waaronder, overeenkomstig de in de tweede Brusselsche Unie
neergeschreven beloften van wederkeerige verdraagzaamheid, toch één gekende
Calvinist, Marnix, de werkzaamste en verkleefdste ijveraar voor zijne persoonlijke
politiek. Op het aandringen der gematigden, hadden de Staten-Generaal hem, als
trouwens andere Orangisten, door minder revolutionnaire personages vervangen.
Onder hunne gekozenen bevond zich zelfs een gezworen tegenstrever des prinsen:
n

de heer van Champagney. Doch reeds 's anderen daags (22 December 1577)
bood zich eene afvaardiging der ‘goede burgers der stad Brussel’ ter vergadering.
Zij beschuldigde haar, in haar midden slechte patriotten te dulden als vooral
Champagney en Leoninus, die gedurig spreken van de aan den koning verschuldigde
gehoorzaamheid en van het behoud van den katholieken godsdienst, ‘wat in de
Pacificatie van Gent voorbehouden is’, en aldus den goeden gang der zaken
belemmeren. Vervolgens beknibbelde zij de inrichting zelf van de Staten en kwam
zij op tegen de toekenning van
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ééne stem aan elke provincie, ‘zoodat een pensionaris van Mechelen, Doornijk, het
Doornijksche, Valencijn en dergelijke kleine provinciën zooveel macht bij de stemming
heeft als een groote en voorname Staat als Brabant, Gelderland, Vlaanderen, Artesië,
Henegouw, Holland, Zeeland en anderen’. Ten slotte kloeg zij bitter over de
samenstelling van den Raad van State. Zij deed opmerken, dat hij in 't geheel niet
overeenkwam met de betrekkelijke belangrijkheid der provinciën. Terwijl daarin vele
edelen uit Henegouw en uit Artesië waren, trof men daarin maar één enkelen
Brabander aan, terwijl Holland, Zeeland, Utrecht, Overijsel en Groningen in 't geheel
niet vertegenwoordigd waren. 't Was klaar, dat men het overwicht had gegeven aan
de provinciën met behoudsgezinde strekkingen. De ‘goede burgers’ eischten, dat
men terugkwam tot de grondbeginselen van het Groot Privilege van 1477 en dat
elke provincie vertegenwoordigd werd in verhouding tot haren toestand in de
(1)
‘generaliteit’ .
De verhouding tusschen patriotten en Staten-Generaal was dus gespannen. Nu
wordt de aloude samenstelling der vergadering reeds aangedurfd. Nog nooit hadden
de revolutionnaire leerstelsels zich zoo stout bevestigd. Ook was het klaar dat, zoo
de Staten-Generaal het land wilden besturen, zij hunne inrichting grondig dienden
te wijzigen. Doch de gematigden begrepen zeer goed, dat de hervorming van het
Congres der provinciën tot een wezenlijk nationale vergadering dadelijk het overwicht
had gegeven aan de patriotten van Brabant en Vlaanderen en aan de Calvinisten
van Holland en Zeeland. Zij stemden in een vergelijk toe. Zij namen het hoofd der
Brabantsche patriotten, advocaat Liesvelt, in den Raad van State op, alsmede
Marnix, als vertegenwoordiger van Holland en Zeeland. Champagney werd geofferd,
doch Leoninus bleef. Verder werd verstaan, dat de door den koning inzonderheid
aan den markgraaf van Havré en aan voorzitter Sasbout gegeven lastgevingen niet
(2)
zouden ingetrokken worden .

(1)
(2)

Gachard: Actes des Etats Généraux, deel I, blz. 304 en 466.
Ibid., deel I, blz. 308.
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De Brusselsche ‘commune’ hield zich met die schikking niet tevreden. Zij kwam den
n

2 Januari 1578 op hare vorderingen terug. Dringender nog dan de eerste maal,
eischte zij, zonder iets van hare aanspraken te laten varen, dat de prins van Oranje
als luitenant-generaal den aartshertog Mathias toegevoegd werd, ‘ten minste tot
dat de volgens de Pacificatie van Gent te vergaderen Staten-Generaal als naar
(1)
behooren over den toestand der Nederlanden zullen besloten hebben’ . Men moest
wel toegeven. Bezat de prins overigens in werkelijkheid het gezag niet, waarvan
zijne aanhangers enkel de officieele bekrachtiging eischten? Wat kon men de
n

Brusselsche ‘natiën’ antwoorden, toen zij op 6 Januari hunne houding verklaarden
door te zeggen, ‘dat de Spanjaards de grootste vijanden dezer landen zijn, en dat
(2)
monseigneur de prins een van de grootste vijanden der Spanjaards is’? . Het
voorstel der patriotten was overigens ondersteund door Elisabeth, wier hulp tegen
n

don Juan men altoos verhoopte. Den 8 besloten de Staten ‘bij
stemmenmeerderheid’, Mathias te bidden, ‘gezien zijn jeugdigen ouderdom’, den
(3)
prins van Oranje tot luitenant-generaal te nemen . Hij verhaastte zich aan hunnen
n

wensch te voldoen en legde zijn laatste bewijsje onafhankelijkheid af. Den 18 deed
n

hij, vergezeld van Willem, zijne blijde inkomst in Brussel. Den 20 legden beiden
den eed af vóór de Staten. Voortaan was Zijne Hoogheid niets meer dan een speelbal
in de handen Zijner Excellentie.

II
Niettegenstaande de vredebreuk tusschen don Juan en de Staten-Generaal, bleef
Philips II, die altijd talmde hetzij om een besluit te nemen hetzij om er van af te zien,
nog steeds op een vreedzamen afloop hopen. Niet alleen beval hij zijn broeder de
onderhandelingen voort te zetten, doch hij verbood

(1)
(2)
(3)

Gachard: Actes des Etats Généraux, deel I, blz. 485.
Ibid., blz. 318.
Bondam: Verzameling van onuitgegevene stukken, deel IV, blz. 243 (Utrecht, 1781).
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den markgraaf d'Ayamonte, landvoogd van Milaan, hem troepen te zenden.
Kon hij hem echter weerloos te Namen laten, terwijl de Staten met koortsachtige
n

haast hunne stellingen versterkten? Den 2 Augustus 1577 gaven de Waalsche
troepen, belast met de verdediging der vesting van Antwerpen, dezelve aan de
n

Staten over. Den 21 , gaf de vergadering de Gentenaars oorlof het kasteel hunner
n

stad te slechten, en den 25 verkreeg Rijsel dezelfde gunst. Zij besloot, in de
provinciën twee millioen gulden te lichten. Vooral vroeg zij aanhoudend hulp, door
gezanten naar Elisabeth te sturen om haar troepen en geld te vragen, door de hulp
van den paltsgraaf Jan-Casimir in te roepen, door zich zelfs niet te ontzien, beroep
op den al te beruchten Lumey te doen. Reeds met aanvang September, moest de
koning er wel toe besluiten, het leger dat van de Nederlanden kwam, opnieuw
daarheen te zenden. Doch 't was slechts voorzichtigheidshalve. Hij bleef zoo vast
besloten den oorlog te vermijden, dat hij in November Margareta van Parma heimelijk
voorsloeg, don Juan's plaats te nemen. Mathias' onderneming deed hem van dit
ontwerp afzien. En nog schrikte de dreigende mogelijkheid van nieuwe
vijandelijkheden hem af, en smeekte hij zijn broeder slechts in den uitersten nood
geweld te gebruiken. Terwijl hij hem zijne soldaten terug gaf, zond hij Jan van
Noircarmes, luitenant zijner Bourgondische boogschutters, naar Brussel om eene
overeenkomst te bemiddelen.
De voorwacht der Spaansche troepen, drie duizend voetknechten en vijftien
kornetten ruiterij, kwam begin December te Luxemburg aan. Een krachtdadige
aanval had ze zeker teruggedreven. Ongelukkiglijk, bevond het leger der Staten
zich in een jammerlijken toestand. Gelegerd te Temploux, bij Namen, op den
linkeroever der Maas, mangelde het aan schutterij, aan ruiterij, aan uitrusting en
vooral aan geld. Het voetvolk bestond uit 51 vendels Walen, 6 vendels
Nederduitschers en 17 vendels Schotten, welke laatsten door Willem van Oranje
gezonden waren. Dat leger was ongeveer 20.000 man sterk, doch had geen
samenhang. De protestantsche godsvrucht der Schotten hinderde de andere korpsen.
De graaf van Lalaing, die
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het opperbevelhebberschap voerde, bezat het noodige gezag niet. Overigens was
hij beide ontevreden en ongerust over de wending der zaken te Brussel: over den
stijgenden invloed van Willem van Oranje en over de democratische verzuchtingen
der patriotten. De andere legerhoofden, evenals hij katholieken en edelen, namelijk
de graaf van Egmond, de heer van Hèze, de heer van Montigny, deelden zijne
gevoelens. Allen keurden de tweede Brusselsche Unie af, die zij met tegenzin
geteekend hadden; allen wisten dat zij bij de Orangisten verdacht stonden.
Klaarblijkelijk was er geen vertrouwen tusschen het nationaal leger en de partij die
het bewind bemachtigd had.
De werkeloosheid des vijands liet don Juan toe, op de hereeniging zijner
strijdkrachten te wachten. In het begin van Januari 1578, had Alexander Farnese
hem uit Lombardije Spaansche en Italiaansche troepen aangevoerd. Mansfeld had
voor hem, in Lotharingen, met behulp der heeren van Guise, 4 tot 5000 man
versterking gelicht. Nu beschikte hij over ongeveer 18.000 voetknechten en 2000
paarden. Paus Gregorius XIII zond zijn zegen aan die soldaten, en don Juan was
zoo behendig hunne standaarden met godsdienstige beelden te versieren. Uit
persoonlijke overtuiging en wellicht ook uit sluwheid, wilde hij, tegenover den over
de godsdienstquaestie verdeelden vijand, veeleer als verdediger des geloofs dan
als zendeling des konings optreden.
Terwijl, op 31 Januari 1578, de Staatschen naar Gembloers trokken om daar
nieuwe stellingen in te nemen, werd hunne achterhoede door de Spaansche ruiterij
verrast. Zij week en Farnese verkreeg van don Juan oorlof, de krijgsverrichting door
te zetten. De schermutseling werd een geregelde aanval. De achterhoede, op het
ordelooze gros der troepen geworpen, verbrak hetzelve en dreef het op de vlucht.
De Walen van Montigny en de Schotten van kolonel Balfour hielden moedig in
Gembloers stand; zij konden echter de nederlaag niet beletten. Er waren weinig
gesneuvelden, doch het leger werd uiteengedreven. Een deel daarvan trok zich
onder de muren van Brussel terug, een ander in de omstreken van Geeraardsbergen.
n

Den 5 Februari gingen Mathias en Oranje, uit voorzorg, zich met de Staten-Generaal
te Antwerpen vestigen.
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Dadelijk schreven de patriotten deze nederlaag aan verraad toe. Op den dag des
gevechts, woonden de graaf van Lalaing en de meesten der kolonels te Brussel het
huwelijk bij van den heer van Berzeele. Dat gaf aanleiding tot de ergste vermoedens.
Door zijne nederlaag en door de onverschilligheid en de zorgeloosheid zijner oversten
van alle aanzien ontbloot, kon het leger der Staten zich moeilijk herstellen. Elke stad
dacht nog slechts aan hare eigen verdediging en nam eene bezetting. Holland en
Zeeland wachtten zich wel hunne strijdkrachten bij de overblijfselen der overwonnen
regimenten te voegen. Zij hielden ze rondom Antwerpen, om ze bij onraad terug te
roepen. Zij bleken minder dan ooit bereid, zich aan de ‘generaliteit’ te offeren en de
goede gang hunner zaken stak bitter af tegen de ontreddering der zuidelijke
provinciën. Op 8 Februari, enkele dagen na den slag van Gembloers, ging
Amsterdam, dat dusverre den koning en het catholicisme trouw gebleven was, over
in de macht der Calvinisten, evenals de andere Hollandsche steden.
Doch don Juan bezat geen troepen genoeg om in het hart des lands te dringen
en Brussel te belegeren. Hij vergenoegde zich Leuven, Thienen, Aarschot, Diest
en Leeuwe te bezetten, terwijl Mansfeld de stad Nijvel na vier bestormingen
bemachtigde en Octavio Gonzaga bezit nam van Roeulx, van Zoningen, van Binche,
van Chimay en van Philippeville (21 Mei). Zijnerzijds nam Alexander Farnese, in de
omstreken van Maastricht, de steden Limburg, Valkenburg en Dalhem (9-20 Juni).

III
Sedert Willem van Oranje de wapens tegen Philips II had genomen, had hij gedurig
de hulp der naburige mogendheden ingeroepen. Wilde het Duitsche Rijk hem niet
ondersteunen, zoo hadden, daarentegen, Engeland en Frankrijk hem een min of
meer openlijke hulp verleend, naar gelang de omstandigheden en de
wisselvalligheden hunner politiek. In der waarheid had Elisabeth noch Hendrik III
openlijk zijne partij durven nemen. Zij stelden enkel belang in zijne zaak in
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zooverre zij hun dienstig tegen Spanje kon zijn, zich vergenoegende in de
Nederlanden eene gisting te onderhouden, die hetzelve moest uitputten. Bovendien
waren zij op elkander naijverig, zoodat zij elkander dwarsboomden, in stede van
hunne pogingen te vereenigen. Toch had de vreemde tusschenkomst Holland en
Zeeland toegelaten, den hertog van Alva en Requesens zegevierend te wederstaan.
De Staten-Generaal lieten niet na, ook dezelve in te roepen, na hunne breuk met
don Juan. De noodzakelijkheid stilde hun gewetensbezwaar als koningsgezinden.
Overigens, van alle zijden werden hun dienstaanbiedingen gedaan, door Elisabeth,
door den hertog van Anjou, door aartshertog Mathias. De gematigden gaven de
voorkeur aan dezen laatste, omdat hij katholiek was en tot het Oostenrijksche huis
behoorde. Doch men zette de onderhandelingen met de anderen voort, in de
onzinnige hoop hunne diensten te verwerven, zonder zich al te zeer te
compromitteeren.
Het onheil van Gembloers en don Juan's voordeelen maakten de noodzakelijkheid
van een verbond dringender dan ooit. Langer aarzelen was niet mogelijk, des te
meer daar de invloed van Oranje en van de patriotten nu in de Staten overwegend
was en dezen tot een openlijke breuk met Philips II aanhitsten. Van de zijde van
het Duitsche Rijk, was weer niets te bekomen. Rudolf II was zeer welwillend, bood
zijne bemiddeling aan, doch bleef vast besloten niet in twist te komen met zijn
schoonbroeder van Spanje. Wat Marnix ook deed om den Rijksdag te Worms (7
Mei) aan te manen, de wapens op te nemen om de Nederlanden aan het Duitsche
Rijk te behouden, hij werd niet aanhoord. Katholieke als Luthersche prinsen bleven
in hunne onverschilligheid volharden. Er bleef dus slechts nog te rekenen op de
Westersche mogendheden: op Engeland en Frankrijk.
Engeland, van hetwelk men geen annexatie te duchten had, scheen het zekerst.
Doch men kon het niet tot een formeel verbond nopen. De arglistige Elisabeth was
te voorzichtig om gevaarlijke stappen te wagen. Zij weigerde in den strijd openlijk
op te komen, daar zij het voordeeliger achtte dien te ondersteunen door slinksche
middelen, die haar toelieten die aan te wenden of zich terug te trekken, volgens zij
het raadzaam
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achtte. Zij stemde wel in eenige leeningen op goede waarborgen toe, maar weigerde,
(1)
na lange onderhandelingen, troepen te zenden . Doch, wilde zij niet tusschenbeide
komen, zoo duldde zij ook niet, dat Frankrijk het deed. Om de plannen van den
hertog van Anjou, die haar onrust baarden, te verijdelen, stelde zij de
Staten-Generaal voor, beroep te doen op den paltsgraaf Jan-Casimir en dezen als
n

haar luitenant te erkennen. Men moest wel toegeven. Den 29 Mei 1578 verbond
de vergadering zich de hulp van den paltsgraaf te aanvaarden, hem 2000 pond
sterling te overhandigen die de koningin voor de betaling zijner troepen verstrekt
(2)
had, en hem in den Raad van State op te nemen .
Dweepziek Calvinist, onverbeterlijke twiststoker, onbestendig en den geest vol
hersenschimmen, verwekte Jan-Casimir zoowel wantrouwen bij de katholieken als
bij Willem van Oranje. Deze had alles beproefd om de koningin te nopen, hem door
Leicester te vervangen. Hij wist, dat Jan-Casimir tegen zijn verdraagzame en
verzoeningsgezinde politiek was, en verwachtte niets goeds van den steun dien hij
zeker aan de ijveraars voor de Hervorming geven zou. Reeds kwamen herders en
predikanten uit de Palts naar Gent en naar Brussel afgezakt, waar zij tegen het
pausdom uitvoeren en de gevaarlijkste gisting verwekten. De toestand des legers
was echter te erg, om hulp te weigeren, van waar zij ook kwam; derhalve was men
wel gedwongen Elisabeth's gevaarvollen helper te aanvaarden.
De koningin was er niet in geslaagd, zooals zij gehoopt had, met de hulp van
Jan-Casimir, de Staten te nopen hunne onderhandelingen met den hertog van Anjou
te staken. Men weet, dat deze eerzuchtige, trouwelooze en ongebonden prins van
het huis van Valois reeds in 1576 gepoogd had, de Staten-Generaal voor zijne zaak
(3)
te winnen . Door de Brusselsche Orangisten ondersteund, doch door de katholieken
tegengewerkt, hadden zijne plannen ten slotte schipbreuk geleden. De hertog had

(1)
(2)
(3)

Zie, omtrent de door Elisabeth toegestemde leeningen. H. Lonchay: Les Etats-Généraux de
1619, in Mélanges G. Kurth, deel I, blz. 321 (Luik, 1908).
Gachard: Actes des Etats Généraux, deel I, blz. 373, 377.
Zie hooger, blz. 88.
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toen den naam, dat hij in Frankrijk de Hugenoten aanmoedigde en tal van zijne
agenten in de Nederlanden waren Calvinisten of toch van Calvinisme verdacht. Het
openen der vijandelijkheden tusschen de Staten en don Juan diende zijne belangen
des te beter, daar hij juist met de protestanten gebroken had. En ten slotte had zijne
zuster, Margareta van Navarra, gedurende de reis die zij in den zomer van 1577
door België gemaakt had, onder voorwendsel de baden van Spa te gebruiken, al
hare lieftalligheid aan den dag gelegd om hem de gunst te verwerven van
verscheidene heeren, waaronder den graaf van Lalaing.
Lalaing, die ijverzuchtig was op het gezag en de populariteit van Willem van
Oranje, vroeg niets beter dan tegenover hem een mededinger te stellen, die de
vorderingen van de Calvinisten en van de democratische patriotten zou stuiten en
tevens het land tegen Spanje verdedigen. Hij wilde voor den hertog van Anjou
hetzelfde doen als Aarschot zijnerzijds voor aartshertog Mathias deed. Die katholieke
groote heeren streefden aldus, langs verschillende wegen, naar denzelfden uitslag.
Terwijl deze zich, om den wille van legitimistische beschouwingen, tot een lid van
het Oostenrijksche huis wendde, zou gene, die stoutmoediger was, zich met een
Franschen prins verbinden.
Doch Oranje zou zoowel Lalaing's plannen als die van Aarschot verijdelen. Het
verbond zijner katholieke tegenstrevers met den broeder van den koning van Frankrijk
ware een geweldige slag voor zijne politiek geweest. Hij was des te meer besloten
dat verbond te beletten, daar hij zelf de onderhandelingen met Anjou in 1576 verwekt
had en dat hij niet zinnens was zich een zoo kostbaren helper te laten ontfutselen.
Niettegenstaande hun zeer verschillend karakter, hadden de hertog en de prins
toch iets gemeens. Beiden, de eerste door persoonlijke eerzucht, de andere door
karakter en opvoeding, legden in godsdienstzaken dezelfde onverschilligheid aan
den dag. Het verdacht catholicisme van den eene had vrede met het berekend
Calvinisme van den anderen: het waren in den grond staatkundigen die elkander
wel moesten begrijpen.
Zoodra Oranje lucht had van Lalaing's kuiperijen, liet hij
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Anjou bewerken door een zijner vertrouwden, Gislein van Fiennes, heer van Lumbres,
oud kapitein der Watergeuzen. Van dan af, was de houding des hertogen niet meer
twijfelachtig. Door twee partijen aanzocht, moest hij natuurlijk naar de machtigste
overhellen. Zonder met Lalaing te breken, keerde hij zich naar Willem van Oranje.
n

Den 16 November 1577 schrijft hij hem dat hij besloten heeft zijn raad te volgen.
Doch de toestand was toen zoo verward als maar kon. Aartshertog Mathias was
pas in de Nederlanden gekomen, en het was de Staten-Generaal niet meer mogelijk
den hertog van Anjou te roepen, zonder meineed te plegen en den keizer te ergeren.
Bovendien verzette zich Elisabeth, wier hulp men dringend verwachtte, tegen alle
n

verstandhouding met Frankrijk. De Staten zagen zich gedwongen, op 18 November,
met beleefde doch linksche verontschuldigingen de voorstellen van den hertog af
(1)
te wijzen . Zijnerzijds kon Oranje, die pas als luitenant-generaal aan Mathias
toegevoegd was, dezen niet openlijk verraden voor een Franschen prins. Kortom,
deze had, aanvang 1578, geen anderen verklaarden aanhanger dan Lalaing, die
na het onheil van Gembloers, weer zijn ambt van stadhouder van Henegouw
opgenomen had. Verbitterd over zijne nederlaag, hoe langer hoe meer ontevreden
over Willem van Oranje, en bovendien verplicht met ontoereikende krachten het
hoofd te bieden aan de Spanjaards, die zijne provincie overrompelden, riep Lalaing
den hertog in Maart 1578 in de Nederlanden, en bood hem verscheidene
(2)
Henegouwsche steden aan . Hoewel Anjou met hem in onderhandeling trad, was
n

hij vast besloten zich bij de Orangisten niet onbemind te maken. Den 28 Maart gaf
hij zijne agenten La Rochepot, des Pruneaux en Mondoucet volmacht om een
verdrag met de Staten-Generaal te sluiten. Terzelfder tijd stelde hij zich heimelijk
in betrekking met de voornaamste Calvinisten van Oranje's omgeving: Junius,
Marnix, Villiers en Duplessis-Mornay, die kort te voren te Antwerpen aangekomen

(1)
(2)

Muller-Diegerick: Documents concernant les relations entre le duc d'Aniou et les Pays-Bas,
deel I, bladz. 96 (Utrecht, 1899).
Ibid., deel I, blz. 126.
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(1)

was . Hij wendt zich dus tot allen, biedt zijne diensten te gelijk aan katholieken en
protestanten aan en doet aan beiden de tegenstrijdigste beloften. Doch juist door
te veel partijen achterna te zitten, overtuigt hij er geen enkele. De samenkomsten,
welke in April te Saint-Ghislain beginnen tusschen zijne afgevaardigden en die der
Staten, en welke door de kuiperijen van Lalaing, van Oranje en van Elisabeth
gedwarsboomd worden, loopen op niets uit. Lalaing alleen blijft openlijk den hertog
getrouw. Door een deel van den Henegouwschen ade ondersteund, brengt hij
Fransche bezettingen in Henegouw.
Zal Anjou zich dus laten in beslag nemen door de vijanden van Oranje? Deze
heeft het klaarblijkelijk gevreesd. Hij doet door de Staten aan Lalaing verbieden,
zonder het bevel van den aartshertog, vreemde troepen in zijne provincie te dulden.
Anjou verneemt dat men hem te Antwerpen verdenkt, tegen de patriotten te willen
optreden. Vruchteloos verklaart hij, dat hij ‘niet enkellijk met de Artesiërs, met de
(2)
Vlamingen of met de Henegouwers wil zijn, doch met allen te zamen’ , de Calvinisten
beschouwen hem als katholiekgezind. Anderzijds bestrijdt Elisabeth hem vinniger
n

dan ooit. Dan besluit hij er toe, stout door te werken. Den 13 Juli komt hij te Bergen,
en hij zendt van daar een manifest aan de voornaamste steden der Nederlanden,
om haar te zeggen dat zijn leger hem volgt en dat hij voor hare zaak komt strijden.
Nu moet Oranje met open kaart spelen. Langer weifelen, ware den hertog in de
armen zijner vijanden werpen. Blijkbaar vraagt Anjou niets beters dan aan Lalaing's
compromitteerend verbond te ontsnappen, om tot de ‘generaliteit’ te gaan. Hem op
het woord nemen, zal het beste middel wezen om hem aan de katholieken te
ontrukken. Ook heeft men van Elisabeth niet veel meer te verwachten en hoeft men,
om de door de nadering van Jan-Casimir overprikkelde protestanten te bedwingen,
tegen-

(1)

(2)

Zie, omtrent den dag van Mornay's aankomst te Antwerpen, Muller-Diegerick: op. cit., deel
I, blz. 132. Volgens Elkan: Die Publizistik enz., blz. 73, n. en 108 zou Mornay zich slechts in
Juli 1578 te Antwerpen gevestigd hebben en zou hij er in April van hetzelfde jaar maar voor
korten tijd verbleven zijn.
Muller-Diegerick: op. cit., deel I, blz. 305.
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over den paltsgraaf een orthodoxen prins te stellen. Oranje's politiek van eenheid
en verdraagzaamheid gebiedt hem de partij van den hertog van Anjou te kiezen.
Hij zal hem overigens zijne voorwaarden opleggen. Op 13 Augustus 1578, nemen
de Staten-Generaal een door Marnix en Liesvelt opgemaakt verdrag aan. De hertog
zal drie maanden lang op eigen kosten 10,000 voetknechten en 2000 paarden
onderhouden. Hij zal den titel voeren van ‘Verdediger van de vrijheid der Nederlanden
tegen de tirannie van de Spanjaards en hunne aanhangers’. Hij zal zich niet met
de regeering des lands bemoeien en zal, zonder de toestemming der Staten, vrede
noch wapenstilstand sluiten; zoo, later, de Staten een anderen vorst willen, verbinden
zij zich hem boven elk anderen prins te verkiezen; zoo zij, daarentegen, zich met
Philips II verzoenen, zullen zij erkennen, dat zij het aan hem te danken hebben,
hem alles terugbetalen wat hij voor hen uitgegeven heeft en hem ‘een blijk van
(1)
erkentelijkheid bieden, zijne hoogheid waardig’ .
Vijf dagen later sluit de hertog een geheim verdrag met Oranje, waarin hij dezen
belooft, niet alleen niets te zullen ondernemen tegen den hervormden godsdienst,
doch bovendien zich te beijveren de provinciën die hem tot hiertoe niet dulden, bij
(2)
de Unie te doen blijven, zoo de Staten-Generaal er dien invoerden .
Aldus wordt Anjou na Mathias aan de katholieken ontrukt en bij de Orangistische
politiek ingelijfd. Andermaal heeft de prins de ontwerpen zijner vijanden verijdeld.
Sterker en steviger dan ooit, verrijst hij uit de kuiperijen, waarin zij hem wilden
vangen. De fijne speler heeft den graaf van Lalaing evenals den hertog van Aarschot
overwonnen en den prins van Valois, dien zijne vijanden tegenover hem gesteld
hadden, tot zijn eigen doelwit gebruikt.
Nu scheen ook de militaire toestand des lands verzekerd. Don Juan, ziek,
ontmoedigd, door Philips II verdacht, steeds zonder versterking, bleef werkeloos.
n

Den 13 Juli had hij te Rijmenam een nutteloozen aanval beproefd tegen de troepen

(1)
(2)

Muller-Diegerick: Documents concernant les relations entre le duc d'Anjou et les Pays-Bas,
deel I, blz. 408.
Ibid., blz. 424.
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die Antwerpen dekten. De nadering van Jan-Casimir uit het Noorden en van den
hertog van Anjou uit het Zuiden, had hem genoopt, zich op het kamp van Bouges,
bij Namen, terug te trekken. Zijne gezondheid was ondermijnd, meer nog door
n

vertwijfeling dan door vermoeidheid. Hij stierf den 1 October, nadat al zijne droomen
van roem en grootheid verzwonden waren. Bij zijn dood, liet hij het bevelhebberschap
over het leger aan Alexander Farnese.
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Hoofdstuk II
De godsdienstvrede
I
Sedert de regeering het oproer van 1566 gesmacht had, was het catholicisme,
zonder tegenspraak, de godsdienst der Belgische provinciën gebleven. De weinige
protestanten werden, bij de komst van den hertog van Alva, verstrooid in de Palts,
in Emden, in Engeland, of hadden de vertwijfelde benden Boschgeuzen gevormd.
Een weinig later hadden de Watergeuzen hunne bemanningen onder die
uitwijkelingen en oproerlingen gezocht. Na de inneming van Brielle en de zegepraal
van het Calvinisme in Holland en in Zeeland, waren de meeste Vlaamsche of
Waalsche vluchtelingen naar die gewesten gestroomd, waar elk naar zijn stand of
bekwaamheid bezigheid vond, - in den krijg, in de politiek of in den handel, - zonder
aan zijn geloof te moeten verzaken. Hoe machtiger de oproerlingen werden, des te
meer aantrekking oefenden zij op hunne geloofsgenooten, zoodat in dezelfde maat
waarin de protestantsche Kerk bezit nam van de beide noordelijke provinciën, de
katholieke Kerk hare oude heerschappij herstelde in de Zuidergewesten, waar nu
schier geene afvalligen meer waren.
Nochtans verschilde, in deze en gene, de geloofsijver evenzeer als de godsdienst
zelf. Zoo overtuigd en krachtdadig de protestanten waren, zoo lauw en zwak toonden
zich de katho-
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lieken. Ongetwijfeld waren onder hen vele rechtgeloovigen, die de ketterij
verafschuwden. Doch zeldzaam waren degenen, die hunne goedkeuring gaven aan
den oorlog tegen hunne Hollandsche en Zeeuwsche landgenooten om hen tot de
Kerk te doen terugkeeren. De bekeeringsijver die de oproerlingen vervoerde, was
in de gehoorzaam gebleven provinciën schier teenemaal uitgedoofd. De katholieken
bleven gehecht aan den godsdienst hunner vaderen, doch wilden hem niet opdringen
aan andersdenkenden. Het catholicisme van de groote meerderheid derzelven was
een overgeleverd catholicisme, een eeuwenoude gewoonte, een ingewortelde
praktijk. Het bereikte, in het diepste der ziel, de bronnen van den wil niet. Die
lauwheid in zake godsdienst, die alle Spanjaards zoo diep trof, was Philips II ook
niet ontgaan; de oprichting der nieuwe bisdommen in 1559 moest die bestrijden en
de Nederlanden meesleepen in die machtige poging tot renovatie die, tegenover
de dreigende Hervorming, de katholieke Kerk zou herstellen. Doch dit grootsche
werk, dat van den beginne af aan met algemeen wantrouwen bejegend werd en
vervolgens gedwarsboomd door de hoe langer hoe heviger beroerten die het land
sedert 1566 teisterden, had niet aan 's konings verwachting beantwoord. De
Brusselsche regeering, gansch op den oorlog bedacht, had het pogen der
bisschoppen niet kunnen steunen. Hun goede wil werd verlamd, de lagere
geestelijkheid bleef lamlendig en het godsdienstig onderwijs des volks verwaarloosd.
Overigens bedierf Spanje zelf de zaak der Kerk. Hoe krachtdadiger de hertog van
Alva, Requesens en don Juan als hare verdedigers optraden, hoe meer zij haar
blootgesteld hadden aan den haat, dien men tegen hen koesterde. Naarmate de
toestand erger werd, werd de onbemindheid der geestelijkheid grooter. Men
beschuldigde haar, 's lands zaken te verraden en stelde, tegenover hare getrouwheid
aan den tiran van Madrid, de vurige vaderlandsliefde der protestanten van het
Noorden. In 1576, als de Staten-Generaal bijeen komen, is er nog geen
protestantsche partij in België, doch in den schoot der door ellende verbitterde
stadsbevolkingen is er een zuiver anticlericale partij ontstaan. En die partij, wier
leden zich de

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

126
‘patriotten’ noemen, richt onvermijdelijk hare blikken naar Willem van Oranje, daar
deze den wederstand tegen don Juan en tegen Philips II belichaamt.
Men begrijpt dat er weinig hoefde om ze naar het protestantisme te doen
overhellen. Inderdaad, de revolutionnaire weg dien zij ingeslagen is, zal haar hoe
langer hoe dichter bij de Calvinistische omgeving des prinsen brengen en haar
nopen zich onder dezer leiding te stellen. 't Is niet uit godsdienstig gevoel, uit innige
overtuiging dat zij het catholicisme verlaten zal. Zij zal met hetzelve breken, ten
gevolge van hare breuk met den koning. Door politieke drift medegesleept, zal zij
de Kerk verlaten om zich krachtdadiger tegen het Spaansche stelsel te verzetten.
In de hitte van den strijd, zal zij woest tot de uiterste besluiten overgaan. Zij zal de
geweldigste Calvinisten kiezen en alle buitensporigheden uit dweepzucht en
onverdraagzaamheid plegen. Doch, behalve bij de vluchtelingen die zich aan haar
hoofd stellen, zal het nieuw geloof bij haar geen diepen wortel schieten. Het gemak
zelf waarmede de bekeering plaats greep, bewijst hoe oppervlakkig zij is. In den
grond zijn de Vlaamsche en Brabantsche ‘patriotten’ maar tot de Hervorming
toegetreden uit vijandschap tegen de Kerk en tegen de door deze vertegenwoordigde
maatschappelijke orde. De meeste hunner verklaarden zich protestant uit antikoningsen antipausgezindheid.
't Is te Gent dat die laatste gevolgtrekking der staatkundige omwenteling zich het
krachtdadigst uiten en de ergste gevolgen hebben moest. De aanslag van 28 October
1577 had de stad plotseling in de macht van Ryhove, van Hembyze en van hunne
aanhangers gebracht. De kleine burgers, die te Gent, evenals te Brussel, patriotten
waren, hadden dit stout stuk toegejuicht. Ten aanzien van de stemming des volks
hadden de schepenen en de Raad van Vlaanderen niet durven handelen. Machteloos
hadden zij de vernietiging der Karolijnsche concessie van 1540 moeten toezien. De
oude privileges waren weder in zwang gebracht, de burgerij terug in drie leden
verdeeld, de ‘collacie’ weder ingevoerd en de dekens der ambachten volgens het
oude gebruik gekozen geworden. Die
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terugkeer tot de middeleeuwsche inrichting was overigens niets dan een ouderwetsch
uithangbord, dat de werkelijkheid moest verbergen. Zij kwam niet meer overeen
met de maatschappelijke inrichting noch met de economische belangen der
bevolking. De ambachten hadden hun oude krachtdadigheid verloren; de wevers,
die weder het derde lid van de stad werden, telden geen honderd man. Het grootste
deel van het gemeen, eenvoudige loonarbeiders, bleef gesloten buiten de aloude
indeeling, die men zoogezegd herstelde.
Steeds onder voorwendsel van terugkeer tot de privileges, zoekt men slechts de
stadsinrichting omver te werpen, en de gematigde katholieken en de rijke burgerij
daarbuiten te sluiten. Daarvan getuigt de instelling, reeds in de maand November,
van het revolutionnair college der XVIII, dat terstond het bewind der stad bemachtigt.
Feitelijk en trots den schijn, zal, in stede van de middeleeuwsche democratie, een
demagogische dictatuur voortaan de stad besturen. En deze moest onvermijdelijk
de deur voor het protestantisme openzetten.
Inderdaad, sedert de Pacificatie van 1576 waren talrijke Calvinisten naar Gent
(1)
teruggekeerd . Het waren niet alleen burgers, die om godsdienstzaken uitgeweken,
door Alva gebannen of ter dood veroordeeld waren en na een lange ballingschap
terugkeerden. Onder hen waren ook vele Vlamingen, Brabanders, Walen, die van
hunne toevluchtsoorden uit Holland, Zeeland en Engeland teruggekeerd waren. De
Terneusche vaart, die de stad in rechtstreeksche gemeenschap met Vlissingen
stelde, bracht een stroom van Calvinisten aan, die, daar zij zich hier meer in veiligheid
achtten dan te Brussel, hunne geloofsgenooten tot hen riepen en er weldra een
belangrijke en woelzieke groep uitmaakten. De Octobergebeurtenissen hadden hun
nieuwe toetredingen aangebracht en daar zij, om den wille van hun haat tegen den
Spanjaard, in de gunst des

(1)

Men vindt een duidelijke uiteenzetting hunner rol in de voortreffelijke gegevens van V. Fris
in: Notes pour servir à l'histoire des iconoclastes et des calvinistes à Gand de 1566 à 1584.
Handelingen van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring van Gent, deel IX [1909], blz. 1
en volg.
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volks stonden, was hun invloed nog sneller aangegroeid dan hun getal. Ongeduldig
naar de gelegenheid uitziende om het geloof te doen zegepralen, voor hetwelk zij
zoo lang geleden hadden, waren allen hevige Orangisten en patriotten. Velen hunner,
die belangrijke posten in de oproerige provinciën hadden waargenomen, hadden
kennis van bestuurszaken. In de gegeven omstandigheden waren zij dus
aangewezen om deel uit te maken van het stadsbestuur. In November traden zij in
het door Ryhove voorgezeten college der XVIII. In Januari 1578, bij de vernieuwing
van den magistraat door Willem van Oranje, ziet men een aantal hunner naast
Hembyze op de schepenbank komen of gewichtige stadsambten bekleeden.
Voortaan is Gent in de handen der Calvinisten of, volgens de taal der toenmalige
katholieken, in de handen der Geuzen.
Zij begonnen met de verdediging der stad, en daardoor hunne heerschappij te
verzekeren. Troepen werden gelicht in Zeeland, die het aantal der Hervormden nog
kwamen versterken; de burgerij werd in den wapenhandel onderricht en men begon
nieuwe vestingen te bouwen. De naburige dorpen moesten hunne klokken afstaan,
om daarvan kanonnen te gieten. Ongeacht het verzet der Staten-Generaal, stak de
stad de belastingen die moesten dienen om het nationaal leger te onderhouden, in
hare eigen kassen.
De Kerk moest het dadelijk bezuren, onder voorwendsel haar aandeel te leveren
in den bouw der vestingen. De kloosterlingen, mannen en vrouwen, werden aan de
wallen aan 't werk gesteld en moesten hunne schatten naar de munt zenden. De
door de nederlaag van Gembloers verwekte verontwaardiging verergerde nog den
toestand der sedert lang van Spaanschgezindheid verdachte geestelijken. In Maart
durven de priesters niet meer op straat komen; zij trekken wereldlijke kleeren aan.
Daarentegen vertoonen de protestanten zich niet meer als patriotten, doch zij belijden
openlijk hunne leerstellingen. In Januari is de vurige herder Datenus uit de Palts
gekomen; uit Engeland en Holland komen anderen bij en weldra worden de preeken
ingericht.
Tegen die klaarblijkelijke schennis der Pacificatie, wil de
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Raad van Vlaanderen optreden. Doch de XVIII doen eenige dezes leden opsluiten
en maken aldus korte metten met die zwakke uiting van wilskracht. Het verzet der
Staten-Generaal blijft zonder gevolg. De stad handelt naar goeddunken. Zij voelt
zich machtig genoeg, dan dat men een aanval beproeve; overigens dienen de
bisschoppen en heeren, die zij sedert October opgesloten houdt, haar tot gijzelaars;
hun hoofd strekt tot waarborg harer vrijheid. De magistraat maakt zulks ten nutte
om de evangelieprediking toe te laten en, zoo hij aan protestanten en katholieken
verbiedt malkander te beschimpen, zoo wordt hij toch de laatsten langzamerhand
vijandiger en betracht hij zichtbaar de Hervorming met geweld op te dringen, Had
hij overigens anders gewild, dan had hij het onmogelijk gekund, want de Calvinisten,
die nog opgezweept worden door de vurige preeken der herders, zijn hun ongeduld
niet meester. In de Meimaand, overweldigen benden soldaten en dwepers kerken
en kloosters en vieren er, evenals in 1566, hunne woede bot op de ‘houten beelden’
van de ‘Roomsche afgoderij’. Alles, ja kruisen, ‘fierters’, calvariebergen, wordt
verwoest. Te midden van die gewelddaden, richt de nieuwe Kerk zich in, stelt zij
haar consistorie aan en neemt zij bezit van de katholieke heiligdommen, vooraf
gereinigd, afgekrabd en gewit. De karmelieter- en predikheerenkerken dienen nu
tot godsdienstonderwijs der kinderen; in de kapel der wevers worden Waalsche
predikatiën gehouden. Op 1 Juli, wordt het seminarie tot eene soort van
(1)
protestantsche academie ingericht .
Doch zoo de ‘paperij’ vernietigd was, was ze door niets vervangen. Het was niet
voldoende, den ouden godsdienst te verbieden, opdat de nieuwe over de gewetens
heerschte. Want, ondanks alles, waren in de stad maar eene handvol overtuigde
Calvinisten. De menigte die zij medesleepten en die zij door behulp van
antispaanschgezindheid en door het vleien harer demagogische instincten tegen
de Kerk opruiden, volgde hen slechts uit revolutionnair bewustzijn. De herders zelven
stelden vast, dat de meeste lieden zonder godsdienst

(1)

P. Fredericq: L'enseignement public des Calvinistes à Gand, in Travaux du cours pratique
d'histoire nationale, deel I, blz. 51 en volg. (Luik, 1883).
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(1)

waren . Klaarblijkelijk was men met te veel overhaasting te werk gegaan: de stad
was tot het protestantsch geloof gedwongen, doch niet bekeerd. Het was te vreezen,
(2)
dat ‘het arme volk, dat nu geenerlei godsdienst meer had, in het atheïsme verviel’ .
Zoo de gematigde en staatkundige Calvinisten duidelijk het gevaar inzagen, kreten
de vurige ijveraars, die de Gentsche bevolking opwonden, luidruchtig triomf en
hunkerden zij naar nieuwe veroveringen. De herinnering aan het roemrijk verleden
der stad bracht het hare bij om de gemoederen op hol te brengen. Men sprak van
den tijd toen Jacob van Artevelde zijn wil aan gansch Vlaanderen oplegde en het
oogenblik scheen daar om, tot schande van Spanje en ter eere van het ware geloof,
Gent's opperheerschappij te herstellen. De in de stad gelegerde troepen vroegen
niet beter dan op te rukken. Men was van te voren zeker, dat de verstomde en
weerlooze katholieken nergens zouden weerstaan. Van in Maart 1578 af, werden
troepen gezonden naar Kortrijk en naar Hulst, waar zij zonder slag of stoot
binnendrongen en de katholieke magistraten afzetten. Brugge kwam aan de beurt
op 21 Maart, Ronse op 6 Juni, Ieperen op 20 Juli. Overal werden dadelijk comiteiten
der XVIII ingesteld en begon de evangelieprediking. In het begin van den zomer,
was de beweging over heel de provincie verspreid. Men preekte te Aalst, te
Dendermonde, te Eekloo, te Deinze, te Oudenaarde, te Meenen, te Meesen en in
tal van kleine steden en vlekken. Deze reis mochten priesters en katholieken
uitwijken.

II
De houding der Gentenaars bracht de politiek van Willem van Oranje - wil zeggen
de politiek der nationale eendracht - in het grootste gevaar. Want, met de
godsdienstquaestie weer op den voorgrond te brengen en de Pacificatie van 1576

(1)
(2)

Kervijn de Lettenhove: Relations enz., deel X, blz. 782, 857. 't Is ook het gevoelen van den
prins van Oranje. Zie Gachard: Correspondance de Guillaume le Taciturne, deel IV, blz. 93.
Ibid., blz., 857, deel XI, blz. 43. - Dat zijn juist de denkbeelden van Duplessis-Mornay Zie
Elkan: Die Publizistik, blz. 113.
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te schenden, moest zij onvermijdelijk eene katholieke reactie verwekken. Terwijl de
prins, sedert zijne aankomst te Brussel, zich beijvert de rechtgeloovigen gerust te
stellen en inschikkelijkheidshalve zijn godsdienst niet belijdt, verklaart Gent onstuimig
den oorlog aan de Kerk. En, tot overmaat van ramp, zag Willem zich onbekwaam,
niet alleen de beweging die hij uit den grond zijns harten verwierp te stuiten, doch
zelfs ze af te keuren. Inderdaad hoe had hij, die zelf gereformeerde was, kunnen
opkomen tegen de vrije beoefening der Hervorming, zonder door zijne
geloofsgenooten voor immer verloochend te worden? Met zijne vertrouwden, Villiers,
Taffin en Duplessis-Mornay, was hij er toe genoopt, heimelijk de herders te berispen,
hun gematigdheid aan te bevelen, hunne gewelddaden te laken, hun het gevaar
(1)
voor te houden, waaraan zij het vaderland blootstelden . De eenige uitslag was,
dat de fanatieke volgelingen, slag Datenus, hem van moderantisme beschuldigden.
Daar er niet aan te denken viel, het kwaad uit te roeien, beproefde men het te
verminderen. Reeds in 1566, ten tijde van Calvinistisch oproer, waren in zekere
steden, te Valencijn inzonderheid en te Doornijk, plaatselijke godsdienstvreden
verkondigd geworden, die de gelijktijdige beoefening èn van den katholieken èn van
(2)
den hervormden godsdienst toelieten . Dat waren overigens loutere redmiddelen
geweest, door magistraten aangewend, om de aanhangers van de beide gezindten
toe te laten naast elkander te leven. Daar dezelfde toestand opnieuw voorkwam,
moest Willem van Oranje des te natuurlijker aan dezelfde redmiddelen denken, daar
ten minste twee zijner vertrouwden, Villers en Taffin, met de onderhandelingen van
1566 gemoeid geweest waren. Doch in 1578 was het niet mogelijk eenvoudig terug
te keeren tot de maatregelen van twaalf jaar te voren. In al de steden waar het
protestantisme meester geworden was, was het gemeentebestuur overgegaan in
de handen der Calvinisten, en van hen mocht men de noodige toegevingen niet
verhopen; het initiatief moest uitgaan van het hoogste politiek gezag, w.z. van de
Staten-Generaal.

(1)
(2)

Kervyn de Lettenhove: Relations enz., deel X, blz. 410, 522, 569.
Zie Geschiedenis van België, deel III, blz. 435.
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Reeds op 22 Juni werd door eene groep Orangisten bij de vergadering een
verzoekschrift ingediend, waarbij de godsdienstvrijheid gevraagd werd; afdrukken
(1)

n

daarvan werden dadelijk onder het volk verspreid . Den 10 Juli stelde de prins
(2)
aan de Staten een ontwerp van Religionsfrid voor, en zoo deze, met eene kleine
meerderheid, weigerden het aan te nemen, zoo beslisten zij toch, twee dagen later,
een tekst die daarvan weinig afweek, aan de goedkeuring der provinciën voor te
(3)
leggen .
Daarin hadden zij zichtbaar al het mogelijke bedacht om de katholieken niet te
krenken. Hun ontwerp stelt de beoefening van den ‘zoogezegd hervormden’
godsdienst voor als een misbruik, dat echter moet geduld worden om de Eendracht
tegenover den vijand in stand te houden, tot dat het God behage ‘ons het middel te
geven om een gemeenschappelijk of nationaal concilie te kunnen houden, waar de
beide partijen vrijelijk aanhoord worden en door hetzelve of anderszins een besluit
genomen worde’. De toelating, aan een iegelijk gegeven, God te dienen, ‘volgens
het begrip dat hij van Hem ontvangen heeft’, is dus slechts voorloopig. En nog wordt
zij maar gegeven daar waar ten minste honderd gezinnnen, die een jaar verblijf
hebben, die vragen. Overal waar zij gegeven wordt, moeten de magistraten de
kerken onder de beide gezindten verdeelen, zoodat deze het verst mogelijk van
elkander verwijderd blijven. Aan de predikanten wordt verboden, over dingen te
spreken die de gemoederen kunnen beroeren. De hervormden moeten zich gedragen
naar de katholieke gewoonten, wat betreft den graad van verwantschap voor het
aangaan van een huwelijk. Buiten Holland en Zeeland mogen

(1)
(2)

(3)

Gachard: Actes des Etats Généraux, deel I, blz. 386. - Cf. Gachard: La Bibliothèque nationale,
deel I, blz. 189.
Gachard: La Bibliothèque nationale, deel I, blz 198. - Onder en term van Religionsfrid wordt
de godsdienstvrede zoowel in de Waalsche als in de Vlaamsche provinciën aangewezen. De
uitdrukking komt voorzeker uit Duitschland; zij werd in de Nederlanden ingevoerd na het
sluiten van de Religionsfriede van Augsburg.
E. Hubert: Etude sur la condition des protestants en Belgique, blz. 165 (Brussel, 1882). Duplessis-Mornay speelde eene belangrijke rol onder de aanhangers van den godsdienstvrede.
Zie Elkan: Ueber die Entstehung des Niederländischen Religionsfriedens von 1578 und
Mornays Wirksamkeit in den Niederlanden. Mittheilungen des Instituts für OEsterreichische
Geschichtsforschung, deel XXVII [1906], blz. 460 en volg.
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zij op de katholieke hoogdagen niet werken, en mag op vastendagen geen vleesch
verkocht worden. Het bijzonder stelsel, dat de Calvinisten ingevoerd hebben, daar
waar zij de overhand hebben, is opgeheven; de XVIII zijn afgeschaft; het gezag der
magistraten is hersteld, en de wederrechtelijke aanhoudingen verboden. Gent schijnt
bijzonder bedoeld in de paragrafen, waarin bevolen wordt aan Zijne Hoogheid en
aan de Staten-Generaal onderdanig te zijn in zake invrijheidstelling der gevangenen.
Overal worden de bedieningen onder de belijders der beide godsdiensten verdeeld,
terwijl deze ook zonder onderscheid in universiteiten, colleges, scholen, gasthuizen
toegelaten worden.
Aldus begrepen, schonk de ‘Religievrede’ aan de protestanten maar een minimum
van toegeving. Zij bracht de beoefening van den katholieken godsdienst weder in
zwang, overal daar waar hij verdwenen was, zelfs in Holland en in Zeeland, terwijl
zij de invoering van de Hervorming in de aan de Kerk trouwgebleven streken schier
onmogelijk maakte. Het was inderdaad niet te betwijfelen, dat overal honderd
katholieke gezinnen gevonden werden die bereid waren de vrije beoefening van
hunnen godsdienst te vragen. Daarentegen was het niet te verwachten dat men, in
de meeste steden van Waalsch-Vlaanderen, van Artesië en van Henegouw, waar
de hervormden nog niet talrijk waren, honderd protestantsche gezinnen zou vinden,
en mocht men zeker zijn, dat er in 't geheel geen waren in Namen en Luxemburg.
Toch, door de belijdenis der Hervorming buiten Holland en Zeeland te dulden,
verbrak de vrede de in 1576 aan de katholieken zoo plechtig gedane beloften. Zijn
grondbeginsel zelf was onvereenigbaar met den geest der Pacificatie van Gent.
Deze behield de regeling der godsdienstquaestie aan de Staten-Generaal voor,
terwijl de aanhangers van den ‘Religievrede’, de bevoegdheid der burgerlijke overheid
niet erkenden. ‘Wetgevers of politieke landvoogden, zegden zij, hebben zich niet
met godsdienst te bemoeien wat betreft dezes bestaan, of niemand tot den eene
of andere te dwingen; het moet hun voldoende wezen, dat al de burgers van de
stad in vrede en vriendschap kunnen leven en dat op niemand
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(1)

geweld gepleegd worde, om het even van welken stand of godsdienst hij weze’ .
Hunne verdraagzaamheid is eigenlijk maar een maatregel van opportunisme; zij
nemen daartoe slechts hunne toevlucht om den burgeroorlog te vermijden. Hunne
houding tegenover de confessioneele geschillen is het tegenovergestelde van die
van den modernen Staat. In stede van, als deze, teenemaal onverschillig tegenover
het dogma te wezen, twijfelen zij er niet aan of, in zake godsdienst, waarheid over
dwaling moet zegevieren. Zoodra het nationaal concilie die waarheid verkondigd
en de afgescheiden secten verworpen heeft, zal de godsdienstvrijheid verdwijnen.
De ongeloovigen zullen hunne burgerlijke rechten behouden: zij zullen het recht
(2)
niet meer hebben hunne leerstellingen te belijden .
Zooals men ziet, is er in 1578 maar spraak van een tijdelijke vrijheid, niet van
eene principieele vrijheid. Bovendien zijn de aanhangers van deze vrijheid allen
protestanten, doch politieke protestanten. Overtuigd van de echtheid huns geloofs,
wachten zij met vertrouwen op het besluit van het Concilie. Bij hen gaan
godsdienstige overtuigingen gepaard met de bekommeringen van den Staatsman.
Hunne denkbeelden zijn die welke Duplessis-Mornay in 1576 uiteenzette in zijne
Remonstrance aan de Staten van Blois en in zijn brief Aux estats et Seigneurs des
(3)
Pays-Bas . De groote Hugenoot krijgt langzamerhand meer invloed in den raad
van Willem van Oranje. Met hem werkt hij uit al zijne krachten om te beletten, dat
een onbehendige ijveraar de bekomen uitslagen verniele en, onder voorwendsel
van godsdienst, den wederstand tegen Spanje, tot groot voordeel van Philips II,
verflauwe.
Doch de herders, die meenen dat het oogenblik daar is om de ‘Roomsche afgoderij’
te vernietigen, kunnen dien gedragsregel niet aannemen. Zoo zij niet nalaten den
godsdienstvrede te eischen overal waar zij in minderheid zijn, verwerpen zij dien
verachtelijk te Gent, waar zij de overhand hebben. Datenus preekt zelfs, dat men
godloochenaar moet zijn om het

(1)
(2)
(3)

Discours contenant le vray entendement de la pacification de Gand, blz. 42. (Herdruk Gent.
1876).
Ibid., blz. 52. Cf. Elkan: Die Publizistik, blz. 102.
Elkan: op. cit., blz. 102.
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catholicisme te dulden en dat de prins van Oranje, ‘die van godsdienst verandert
(1)
als van hemd, zich slechts om den Staat bekommert en van het nut zijn God maakt’ .
Niettegenstaande de pogingen van Ryhove en van de gematigde Calvinisten, krijgt
de partij des gewelds, bij welke Hembyse zich aansluit, de overhand, dank zij den
steun van leger en ge peupel. De opgewonden godsdienstdrift sleept de stad mee.
Zij houdt geenerlei rekenschap meer van de Staten-Generaal.
Godsdienst-exclusivisme leidt haar tot staatkundig exclusivisme. Terwijl de herders
droomen de stad tot een nieuw Genève te herscheppen, rijst er ook het denkbeeld
op, zich op de Zwitsersche wijs af te zonderen en het goddeloos juk der ‘generaliteit’
(2)
af te schudden . De nadering van Jan-Casimir, beschermer van Datenus, drijft er
de onverdraagzaamheid en de verblindheid tot het uiterste. De predikanten hebben
besloten Jan-Casimir tegenover Willem van Oranje te stellen, en het gerucht wordt
verspreid, dat de Gentenaars voornemens zijn hem tot graaf van Vlaanderen uit te
roepen.

(1)
(2)

B. De Jonghe: Ghendtsche geschiedenissen, deel II, blz. 72.
Kervijn de Lettenhove: Relations enz., deel X, blz. 114.
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Hoofdstuk III
Verzoening der Waalsche provinciën met Spanje
I
Terwijl de Gentenaars, onder den invloed van het Calvinisme, zich van de
‘generaliteit’ losrukten, verwekten hunne buitensporigheden in de meeste Waalsche
provinciën eene katholieke reactie, welke deze ook van de nationale zaak zouden
afwenden en Alexander Farnese toelaten, het Zuiden der Nederlanden te heroveren.
Men zoeke de reden van dien ommekeer niet in het verschil van taal en zeden,
dat het Romaansche en het Vlaamsche volk van elkander scheidde. Sedert eeuwen
vereenigd door gemeenschappelijke lotsbestemmingen, belangen en instellingen,
waren de verschillende gewesten gewend geraakt aan een stelsel, dat elks
individualiteit eerbiedigde, doch elk hunner deelachtig maakte aan eene beschaving,
wier algemeene trekken zich gelijkelijk benoorden en bezuiden de taalgrens
(1)
bevestigden. Junius getuigde zulks in 1574 en het zal volstaan er aan te herinneren
dat men, sedert het begin der beroerten, allerzijds de herstelling van den
Bourgondischen Staat vroeg, om te bewijzen dat de zeventien provinciën samen
wilden leven. De spreuken op hunne medailles en penningen: Viribus unitis, Belgium
foede-

(1)

Bor: Oorsprongk, begin en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, VII, fol. 49 (Leiden, 1621).
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ratum, Concordia res parvae crescunt, getuigen toch van de eenheid hunner
verzuchtingen. Overal, tot in 1578, spreekt men slechts van het ‘gemeene vaderland’
en van de ‘gemeenschappelijke verdediging’ tegen den ‘gemeenschappelijken
vijand’. De bestendige vergadering der Staten-Generaal, de Pacificatie van Gent,
de beide Unies van Brussel hadden den samenhang der ‘generaliteit’ nog versterkt.
Overigens vraagt men zich af, welke nationale grief de Waalsche provinciën tegen
de Vlaamsche hadden kunnen inroepen. Elk harer had eene stem in de
Staten-Generaal; in den Raad van State was hare afvaardiging zelfs veel te sterk
in verhouding tot hare belangrijkheid. De beraadslagingen der Staten werden in
hare taal, wil zeggen in 't Fransch gevoerd. Ten slotte had de almachtige prins van
Oranje, trots zijn lang verblijf in Holland, de indrukken zijner opleiding aan het Hof
van Bourgondië behouden. Zijne zeden waren die van den hoogen adel en, als
deze, beschouwde hij het Fransch als zijne moedertaal. Zelfs tijdens zijn verblijf te
(1)
Gent in 1580, zag men hem ‘ter waelsche predikatie’ gaan . Onder zijne vertrouwden
vond men, naast de Franschen als Duplessis-Mornay, La Noue, Languet, slechts
Walen als Lumbres, Dolhain, Taffin, Villiers enz., of verfranschte Vlamingen als
Marnix. In die omstandigheden, en zelfs al waren de Waalsche provinciën prikkelbaar
en achterdochtig geweest, ziet men niet in welke reden tot vijandschap zij jegens
(2)
de Vlaamsche provinciën hadden kunnen hebben .
De oneenigheid, die dus niet uit de nationale quaestie kon ontstaan, rees uit de
godsdienstquaestie op. 't Is geen rassenstrijd waartoe de afvalligheid der Waalsche
provinciën of liever der meerderheid van de Waalsche provinciën zal aanleiding
geven. Zij laten hare landgenooten slechts aan hun lot over om hun katholiek geloof
tegen het zegevierende Calvinisme te vrijwaren.

(1)
(2)

Ph. de Kempenaere: Vlaemsche kronijk, uitg. Ph. Blommaerts, blz. 268 (Brussel, 1839).
Uit de teksten die aangehaald worden om de scheiding door rassenhaat te verklaren, blijkt
in werkelijkheid dat de Walen katholieken en de Vlamingen protestanten zijn. Zie Gossart:
La domination espagnole dans les Pays-Bas, blz. 107.
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Toch kan hunne houding vooralsnog vreemd schijnen. Hoe verklaart men hare
verzoening met den koning van Spanje, terwijl zij, dertien jaar vroeger, aan het
Calvinisme de eerste strijders in de Nederlanden geleverd hadden? In 1566 vond
men tal van Geuzen onder den lagen adel van Artesië en Waalsch-Vlaanderen; het
oproer der ‘beeldebrekers’ was uitgegaan van de streek rond Armentiers en rond
Doornijk; Valencijn was de wapenplaats der Hervorming geweest en slechts door
(1)
eene belegering had men het kunnen onderwerpen .
Doch de katholieke reactie na de inneming der stad en vooral de onverbiddelijke
strengheid van den hertog van Alva hadden de beweging gesmacht. Nergens had
het schavot zulk bloedig werk verricht als te Valencijn en te Doornijk. Van nergens
elders hadden de Boschgeuzen, vervolgens de Watergeuzen zoovele verwoede
strijders ontvangen. De uitwijkelingen van het Zuiden hadden ruimschoots
deelgenomen aan de verdediging van Holland en Zeeland. Zij hadden er dien
e

krijgsgeest overgeplant, die Henegouw en Artesië sedert de XV eeuw tot de
kweekscholen van het nationaal leger maakte.
Ongetwijfeld waren niet al de ketters uit de Waalsche provinciën verdwenen. Doch
zij waren ontmoedigd, gedwongen hun geloof te verhelen en onbekwaam zich eene
inrichting te geven; zij bleven dan ook slechts hunne overtuiging trouw om den wille
van hun geweten, en hadden alle hoop verloren. Tot overmaat van ramp, konden
de Fransche Hugenoten, naar het Zuiden van het koninkrijk verdreven, hun geene
hulp meer bieden. Degenen onder hen die sedert 1572 naar de Nederlanden kwamen
strijden, richtten zich over zee naar Holland en Zeeland en bekommerden zich niet
meer om het ontredderd en gelaten Calvinisme der Waalsche provinciën.
Het vatte echter nieuwen moed onder den drang der gebeurtenissen na den dood
van Requesens. Evenals in Brabant en in Vlaanderen, wierpen de hervormden van
Artesië, van Henegouw, van het Doornijksche, van het Rijselsche zich geest-

(1)

Zie Geschiedenis van België, deel III, blz. 396, 404, 430, 439.
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driftig in de patriotsche beweging. Zij richtten in de steden een democratische en
Orangistische partij in. Het schouwspel dat Brussel reeds in 1577 bood, vindt men
in zijne hoofdtrekken te Atrecht terug. Hier ook, vraagt het ‘gemeen’ den oorlog op
leven en dood tegen den Spanjaard; hier ook, sleepen antimonarchale advocaten
en een kleine groep protestanten de massa katholieke armen mede. De Artesische
advocaten Crugeol en Gosson herhalen om zoo te zeggen woordelijk Liesvelt en
zijne confraters. Evenals zij, gaan zij te rade bij Marnix, Villiers, de Orangistische
leiders; evenals zij, maken zij lijsten van verdachten op; evenals zij nog, stellen zij
naast, of liever boven den raad der stad, een comiteit voor openbaar welzijn, de
(1)
XV, dat blijkbaar dat der Brusselsche XVIII nagevolgd is .
Doch de kansen der patriotten zijn veel minder gunstig in de Waalsche, dan in
de Vlaamsche provinciën. Niet alleen zijn zij te ver van het gros der Orangistische
(2)
strijdkrachten verwijderd , doch het verzet, dat zij moeten bekampen, is geweldig.
Vooreerst beschikt de geestelijkheid over veel meer geld en invloed in Henegouw,
in Artesië, in het Rijselsche dan in Vlaanderen of in Brabant. Bovendien heeft de
oprichting der nieuwe diocesen in deze streken zooveel storing niet veroorzaakt als
in het Noorden; zij heeft er ook de misnoegdheid niet verwekt die zoovele
Brabantsche abten tegen Spanje ophitst. Integendeel, de nieuwe inrichting der Kerk
heeft deze terzelfder tijd aan den koning gehecht. De bisschop van Atrecht, Matthijs
Moulart, en de abt van Sint-Waast, Jan Sarrasin, beijveren zich eene overeenkomst
met don Juan tot stand te brengen en stichten, tegen de patriotten, een
‘Johannistische’ partij. Heel de adel treedt tot dezelve toe, want al de Calvinistische
edelen zijn uitgeweken. Ongetwijfeld blijft hij rechtzinnig

(1)
(2)

Zie, omtrent de protestantsche beweging te Atrecht, de Mémoires de Pontus Payen, uitgegeven
door A. Henne, deel II (Brussel, 1861).
De in het Noorden gevestigde protestanten bleven daar voor het grootste deel en kwamen
niet in dichte gelederen de rangen hunner geloofsgenooten versterken. Men zegt wel dat, na
den dood van Requesens, 6000 hervormden terug naar Doornijk kwamen. Doch in 1578 zijn
er in die stad maar 800 personen die de preeken en den ‘Religievrede’ vragen. Zie Bullet. de
e

la Comm. roy. d'Hist., 3 reeks, deel XI [1870], blz. 421.
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antispaanschgezind en de nationale zaak getrouw. Doch de wending der zaken,
sedert de aankomst van Willem van Oranje te Brussel, de stijgende invloed der
democratie, de aanhouding van den hertog van Aarschot en van de bisschoppen
door de Gentenaars, de onmacht waartoe Willem van Oranje aartshertog Mathias
gebracht heeft, verflauwen langzamerhand zijn ijver, verontrusten hem en doen
(1)
hem walgen, zooals Pontus Payen zegt, ‘van het mooie patriotaige’ . Na den slag
van Gembloers zal het de geestelijkheid niet zeer moeilijk vallen, hem met den
koning te verzoenen.
De stemming van de beide bevoorrechte standen in de Waalsche provinciën is
des te gevaarlijker, daar hun maatschappelijke invloed er grooter is. In Henegouw,
waar Valencijn en Doornijk elk een bijzondere provincie uitmaken, is de burgerij in
de Staten maar door de enkele stad Bergen vertegenwoordigd. In Artesië, een
hoofdzakelijk landbouwende streek, kunnen Atrecht, Sint-Omaars en Béthune de
overhand aan het stadselement niet geven. Kortom, zoo de Waalsche patriotten en
Orangisten met denzelfden geest als de Vlaamsche patriotten bezield zijn, hebben
zij door de staatkundige omstandigheden en het maatschappelijk midden waarin zij
strijden, met een veel grooteren wederstand te rekenen.
Die wederstand uit zich reeds in Februari 1578 en wordt, voorwaar, zeer behendig
geleid. De Orangisten putten hunne macht in de nationale eendracht. Sterk door
de ‘generaliteit’, zouden zij noodlottigerwijs vallen den dag waarop deze, ontbonden,
hen niet meer ondersteunen zou. Nu, om ze te ontbinden, hoefden alleen de
Staten-Generaal ontbonden. De koning zag helder, toen hij vroeger halsstarrig
weigerde dat groote lichaam, tolk en symbool van het ‘gemeene vaderland’ tegenover
Spanje, bijeen te roepen. De Staten-Generaal hadden al het onheil verwekt; zij
waren het die, onbekwaam aan de aanmaningen der patriotten te wederstaan, hun
toelieten zich met den schijn der wettelijkheid te dekken en het land mede te sleepen
in eene politiek, die zich van het gepeupel bediende

(1)

Mémoires, deel II, blz. 66.
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en meer en meer door de Calvinisten beheerscht werd. Die beschouwingen noopten
de Staten, of liever den adel en de geestelijkheid van Artesië, op 7 Februari 1578,
de sluiting van den zittijd der Staten-Generaal te vragen. Eenige dagen later, op 1
Maart, stelden zij voor, den vrede met don Juan te sluiten en, op 6 Maart, traden
van Staten van Henegouw tot hunne houding toe.
De Johannisten stellen dus eene politiek van particularisme en van verzoening
met Spanje tegenover de patriotsche politiek van oorlog en nationale unie. Doch
n

dadelijk steekt de bevolking der steden het hoofd op. Den 17 Maart breekt een
oproer uit te Atrecht. De schepenen worden in het stadhuis opgesloten, de
aanhangers van den vrede aangehouden, de afgevaardigden der burgerij, die in de
Staten gezeteld hebben, verplicht dezer houding af te keuren. Te Béthune, te Aire,
te Sint-Omaars, te Dowaai hebben gelijksoortige woelingen plaats. Het voorbeeld
der Gentenaars wakkert de Waalsche steden aan. Hare volksmannen verstaan zich
met deze. In betrekking met Willem van Oranje, Villiers, Théron en Marnix zijn zij
vastbesloten de unie met geweld in stand te houden. Gosson verklaart te Atrecht
dat, ‘moesten de provinciën zich verdeelen, het wezen zou alsof zij zich met de
(1)
rechterhand den linkerarm afhieuwen’ .
Om adel en geestelijkheid te bedwingen, moesten de Waalsche patriotten, evenals
die van het Noorden, over troepen beschikken. Het volstond niet, het volk te
wapenen; geoefende soldaten waren noodig. Hadden de Gentenaars hunne zege
niet te danken aan de door Ryhove aangeworven soldeniers? Ambrosius Le Duc,
een Atrechtsche Calvinist, gewezen Watergeus, in Holland hopman geworden, bood
zijne diensten aan. Men riep hem aldra naar de stad en gaf hem het bevel over de
vijftien krijgscompagnieën der burgerij en over eene kornet van vijftig paarden (Maart
1578).
Tot hiertoe had de protestantsche minderheid, die de patriotten geleid had,
zorgvuldig vermeden de katholieken te krenken. Doch te Atrecht als te Gent, verloor
zij alle omzichtigheid,

(1)

Pontus-Payen: Mémoires, deel II, blz. 182.
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zoodra zij de macht veroverd had. Nauwelijks is Le Duc in de stad, of preeken
worden in zijn huis gehouden. In de straten hoort men reeds Marot's psalmen zingen.
Terzelfder tijd, en om Gent in alles na te bootsen, ontketent de revolutionnaire geest
zich ‘onder schoenmakers, schoenlappers, wolkammers, wevers en andere
ambachtslieden’, die de XV ondersteunen. De demogagie en de Hervorming
ontwikkelen zich samen en wakkeren malkander aan. Het zenden aan de provinciën,
door de Staten-Generaal, in Juli, van het ontwerp van Religionsfrid, hitst de
Calvinisten nog meer aan. Te Bêthune, te Sint-Omaars, te Rijsel evenals te Atrecht,
eischen zij de openbare beoefening van hunnen godsdienst. Zij laten verzoekschriften
rondgaan, waar 206 burgers te Valencijn en over de 800 te Doornijk zich durven
(1)
laten opschrijven . Hoe minder talrijk, des te stoutmoediger zijn zij; zij bedreigen
de katholieke magistraten ze naar Gent te zullen zenden en zeggen overmoedig
(2)
dat ‘de aarden pot den koperen pot breken zal’ . In het platteland, in Artesië en
rond Rijsel, beginnen de herders reeds te preeken.
‘De geestelijkheid, verhaalt een tijdgenoot, was tot wanhoop gebracht, de edelen
(3)
beefden van schrik, de rijke burgers der steden waren niet zeker in hun huis’ . Bij
al die ontreddering was een stoute poging voldoende om de overwinning aan de
protestantsche en Orangistische minderheid te verzekeren, en deze was vastbesloten
die te wagen. Zekerheidshalve wachtte zij slechts op de hulp der Gentenaars, want
Ryhove en Hembyze hebben aan hare leiders een deel van de ruiters van
Jan-Casimir en verscheidene compagnieën Schotten beloofd. Doch op het oogenblik
dat die troepen zouden aankomen, wordt hun de weg versperd door de muiterij der
soldaten van baron van Montigny. Zij snijdt de Waalsche Calvinisten af van de
Vlaamsche, en laat het catholicisme in de Zuiderprovinciën toe zich te herstellen
en de Hervorming te verpletteren, vóór dat zij tot den strijd kon gereed zijn.

(1)
(2)
(3)

Hocquet: Tournaisis enz., blz. 214.
Pontus-Payen: Mémoires, deel II, blz. 121.
Ibid.
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(1)

II

Na den slag van Gembloers hadden de Staten-Generaal, onder de aandrijving van
Willem van Oranje, in het Noorden een nieuw leger ingericht, onder het bevel van
den graaf van Boussu. Het bestond vooral uit protestantsche troepen: compagnieën
uit Holland en Zeeland, Schotsche soldeniers, Hugenootsche vrijwilligers, Duitsche
ruiters, deze laatste door Jan-Casimir aangebracht. Een deel der door Farnese
verslagen Waalsche regimenten was afgedankt en de rest bleef garnizoensdienst
doen in de plaatsen van het Zuiden of kwam, in Henegouw, nu en dan in
schermutseling tegen de troepen van Gonzaga.
Algemeene misnoegdheid heerschte in dit gehavend leger. Zijne hoofden, allen
katholieken, Lalaing, Montigny, Melun, Egmond, Hèze, Champagney wisten dat ze
den patriotten verdacht waren en beschuldigden Willem van Oranje hen te verlaten
en Boussu te beletten hun versterkingen te sturen. De soldaten waren verbitterd,
omdat zij niet betaald werden. In April was het regiment van Hèze, dat te Maastricht
legerde, aan 't muiten gegaan. Kortom, de toestand was meer dan hachelijk en
wettigde ten volle de klachten der troepen. Doch niemand had daaraan schuld.
Gebrek aan geld liet de Staten-Generaal niet toe, de krijgsuitgaven te betalen, en
de graaf van Boussu had geene strijdkrachten genoeg om het te wagen de omstreken
van Antwerpen te ontblooten, want don Juan waakte. De graaf van Lalaing, wiens
ijverzucht jegens Willem van Oranje in dezelfde verhouding vergrootte als zijne
verbittering over de vorderingen van protestanten en demagogen, werd overigens
meer en meer gramstorig en verklaarde ‘dat hij geen enkelen niet-katholieken soldaat
(2)
in Henegouw zou binnenlaten’ . Aldus verlamde de godsdienstquaestie nu 's lands
verdediging. Tusschen het leger der Staten en het leger van

(1)

(2)

Voor al die feiten, tot het sluiten van den vrede van Atrecht, verwijs ik den lezer naar het zoo
volledig verhaal van Th Bussemaker: De afscheiding der Waalsche gewesten van de generale
Unie (Haarlem, 1 95-96).
Gachard: La Bibliothèque Nationale, deel I, blz. 188.
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Gembloers kwam verschil van godsdienst vertrouwen en samenwerking beletten.
De houding van den bevelhebber van Gravelingen, Valentijn de Pardieu, heer
n

van La Motte, die, op 8 April 1578, de compagnie van zijn luitenant de Vaux, een
trouwen aanhanger der Staten, uit de plaats verdreef, moest in die omstandigheden,
aanleiding tot eene ramp geven.
Pardieu, een krijgsman van beroep, die een dertigtal jaren dienst telde en dikwijls
den dood van nabij gezien had, had in 1566 ijverig deel genomen aan de
protestantenjacht; hij had zich onderscheiden in den slag bij Austruweel en vooral
bij den veldtocht in Holland onder het bevel van don Frederik. Requesens, die wist
dat hij verbitterd was omdat hij nog geenerlei belooning gekregen had, had hem in
1574 door den koning als stadhouder van Gravelingen doen aanstellen. Die gunst
had hem niet belet, twee jaar later, evenals schier al de Waalsche officieren, de
nationale zaak aan te kleven. Hij had dit overigens slechts gedaan in de hoop een
voordeelig bevelhebberschap te bekomen. Als echte huurling, was het hem
onverschillig welke vlag hij volgde, als er maar voordeel aan vast was. Doch weldra
werd hij gewaar, dat de Staten noch slechter betaalden dan de koning. De stijgende
invloed der Calvinisten, die hij vroeger zoo hardnekkig bestreden had en van welke
hij gehaat werd, bracht ook het zijne bij om hem te overtuigen, dat hij verkeerd
gehandeld had. Zijn beschermer, de hertog van Aarschot, was door de Gentenaars
gevangen gehouden, zijn vriend Champagney voorgoed overhoop met Willem van
Oranje, zijne soldaten en hij zelf zonder soldij, dat alles was meer dan genoeg om
hem te doen besluiten, nog eens kazakken te keeren. Reeds bij den aanvang van
1578, komt hij in onderhandeling met don Juan's agenten. Toch is hij zoo voorzichtig,
n

zich niet te ver te wagen. Zelfs na 8 April, verklaart hij zich getrouw aan de
Pacificatie van Gent. Tusschen de Spanjaards en de Staten, neemt hij zulke houding,
die hem naar gelang de omstandigheden zal toelaten, zich aan den meestbiedende
te verkoopen.
Hij vindt geen navolgers onder de hoofden der Waalsche troepen. Toch, zoo geen
hunner aan eene verzoening met den
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koning denkt, baart hunne houding langzamerhand meer onrust. Men begint ze de
‘Malcontenten’ te heeten, en zij zelven heeten zich ook zoo. Als edelen, zijn zij
verontwaardigd over de volksbewegingen, die de Orangisten in de groote steden
verwekken. Als katholieken, komen zij hevig op tegen de schennis der Pacificatie.
Als krijgslieden, zijn zij verbitterd over de ontbering, waarin de Staten-Generaal
hunne mannen laten. De argwaan, dien men tegen hen koestert, schijnt hun des te
onbillijker, als zij de aan het land bewezen diensten gedenken. Deed Hèze niet de
leden van den Raad van State aanhouden? Heeft Lalaing het leger niet ingericht?
Heeft Montigny niet dapper gestreden te Gembloers? Is Philips van Egmond zich
niet ter beschikking des lands komen stellen? Daarbij dient gezegd, dat schier allen
jonge lieden zijn, die zich niet kunnen beheerschen en gretig zijn, eene rol te spelen.
De omverwerping der geestelijke en der maatschappelijke orde, waarmede de
houding der Gentenaars, huns inziens, het land schijnt te bedreigen, kunnen zij niet
langer werkeloos toezien.
Champagney, meer dan ooit de gezworen vijand van Oranje, doet overigens al
het mogelijke om hunne ontevredenheid aan te hitsen. Met verscheidene hunner,
Hèze, Berseele, Glymes, Bassigny, komt hij naar Brussel tegen den ontwerper van
religievrede protesteeren. Een oproer breekt uit. De patriotten bemachtigen de
betoogers en verstouten zich, Champagney aan de Gentenaars over te leveren (19
Augustus).
Doch dezer macht groeit immer aan. Gansch Vlaamsch-Vlaanderen staat reeds
onder hun gezag. Moesten hunne troepen Rijsel binnentrekken, zoo verwekten zij
er voorzeker een Calvinistisch en volksgezind oproer, dat zich zonder twijfel naar
de naburige steden overzetten zou. Tegen dat gevaar, besluit de vrijheer van
Montigny zijne troepen te benuttigen, die de Staten-Generaal zonder geld en zonder
bezigheid laten. Zoo de regeering zich niet tegen de Gentenaars durft verzetten,
zal hij het durven. Op 1 October 1578, den dag zelf van don Juan's dood, vat hij
post te Meenen met de overblijfselen van zijn regiment en met eenige rond zich
geschaarde Waalsche compagnieën. Aldus beheerscht hij den loop der Leie, terwijl
hij Rijsel voor
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eene verrassing vrijwaart, ja Ieperen en Kortrijk, de uiterste stellingen der
Gentenaars, bedreigt.
Vol zelfvertrouwen, verhaasten de Gentsche Calvinisten zich, den handschoen
op te nemen. Evenals in 1567 de hertog van Alva den inval van Lodewijk van Nassau
beantwoordde met de onthalzing der graven van Egmond en van Hoorn, zoo laat
Ryhove, alvorens op Meenen te marcheeren, twee katholieke gevangenen, den
raadsheer Hessels en Jan de Visch, onder zijne oogen hangen. Nu is de burgeroorlog
verklaard, en 't is klaarblijkelijk een godsdienstoorlog. Ryhove's protestantsche
troepen bieden op 5 October Montigny's katholieke Walen, die zij spottend de
‘Paternosterknechten’ heeten, het gevecht aan.
Jan-Casimir had hun versterking gezonden, en, na Ryhove's nederlaag, komt hij
zelf naar Gent (9 October). Door den prins van Oranje en de Staten tegengewerkt,
ziet hij hier de gelegenheid, een persoonlijke rol te spelen. Zijn fanatisme verstaat
zich wonderwel met dat der Gentenaars; evenals zij verwerpt hij de politiek van
verdraagzaamheid, waarmede Oranje de eenheid der ‘generaliteit’ tracht in stand
te houden. Doch terwijl hij de troepen, die hij onder voorwendsel van de verdediging
der provinciën aangevoerd heeft, ten dienste der dwepers komt stellen, ziet Montigny
naar zijn kamp een goed deel der Fransche soldaten komen, die de hertog van
Anjou naar Henegouw gevolgd hebben, zoodat de bemoeiing der vreemdelingen
met 's lands zaken slechts dient om er de onbandigheid nog grooter te maken.
Terwijl men aan de grenzen van Vlaanderen aan 't vechten was, hadden de Staten
van Henegouw zich vergaderd, met Lalaing als voorzitter. Zij verklaren dat het tijd
is om een einde aan een ondraaglijken toestand te stellen, ‘dat zij niets willen
aanvangen tegen het welzijn der gemeene zaak, doch onder uitdrukkelijke verklaring,
volgens de termen van de Pacificatie en de Unie, zich te verzetten tegen de meer
dan barbaarsche onbeschaamdheid en tirannie, erger dan die der Spanjaards, van
de dwepers en hun aanhang en tegen de voorgenomen vernietiging van ons heilig
geloof, van den adel, mitsgaders van
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(1)

alle orde en allen staat’ . Men ziet, zij zijn niet voornemens, 's lands zaak te verlaten.
Zij laten niets varen van het patriotsch programma van 1576, vermits zij de stipte
nakoming van de Pacificatie van Gent en van de Unie van Brussel vragen.
Onbetwistbaar stellen zij zich op het terrein der wettelijkheid, en valt er hun niets te
antwoorden als zij verzet aanteekenen tegen de schennis, door Calvinisten, van de
plechtigste verbintenissen. Doch zij willen niet begrijpen, dat het te laat is om achteruit
te gaan, dat de godsdienstquaestie thans de politieke quaestie beheerscht, dat er
niet meer aan te denken valt, de protestanten de beoefening van hun godsdienst
te ontzeggen. Zij verstaan niet, dat de ‘gemeene zaak’ welke zij getrouw blijven,
nieuwe toegevingen eischt, en dat hun gehechtheid aan de letter der overeenkomsten
van 1576 de ‘generaliteit’ zoo noodlottig is als de particularistische dweepzucht der
Gentenaars. Want zij mogen slechts op de hulp der katholieke provinciën tellen en,
reeds half October, stellen zij aan de Staten van Artesië voor, deze tot een bond te
vereenigen, ‘daar het niet te betwijfelen valt, zoo dit eens begrepen en in het licht
gesteld is, dat vele verjaagde en verdrukte katholieken, zelfs verscheidene katholieke
steden en kwartieren, waarvan nog vele te allen kant zijn, zullen toetreden en ons
(2)
uit al hunne middelen en krachten medehelpen’ .
Die woorden zijn beteekenisvol. Zij bewijzen dat hier geen spraak is van een
Waalsch, doch van een katholiek Verbond. Ongetwijfeld zal het gevormd worden
door de Waalsche provinciën, waar het catholicisme de overhand heeft; doch het
zal open staan voor al degenen die, door heel het land, in de Kerk gebleven zijn.
Kortom, wat men wil, is niet de ‘afzondering’ als te Gent, doch ‘het behoud en de
uitvoering van de eerste Unie, door al de provinciën zoo plechtig aangenomen en
bezworen’. Doch zoo de Staten van Henegouw en de Staten van Artesië beide
hetzelfde doel beoogden, waren zij het echter niet eens omtrent de daartoe te treffen
maatregelen. De laatste, bewerkt door bisschop Matthys Moulart, helden naar eene
ver-

(1)
(2)

Gachard: Actes des Etats Généraux, deel II, blz. 426.
Ibid., blz. 427.
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zoening met Spanje over; de eerste, onder den invloed van den graaf van Lalaing,
besloten zich te bedienen van den hertog van Anjou, dien zij, tot hun voordeel, van
(1)
de Orangistische partij zouden trachten af te scheiden (24-27 October) .
Door dat verbond waren de katholieken der Waalsche provinciën zeker van de
n

overwinning. Den 16 October waren de patriotten van Atrecht in opstand gekomen
toen zij kennis kregen van den voorslag van de Staten van Henegouw aan die van
Artesië. Onder de banier van Willem van Oranje, hadden zij het stadhuis ingenomen.
Zij hadden gezegevierd, zoo zij in tijds eenige versterking hadden kunnen ontvangen.
Doch de door Montigny bedwongen Gentenaars waren niet meer bij machte hen
ter hulp te komen. Weldra vatten de katholieken weder moed. Driemaal talrijker dan
hunne tegenstrevers, mogen zij staat maken op de strijdbenden der burgerij. Den
n

21 October marcheeren zij tegen den kleinen troep van Le Duc en van de rondom
hem geschaarde arme lieden der volkswijken. Wederstand was onmogelijk en Le
Duc deed zijne mannen de vlucht nemen om een nutteloos gevecht te vermijden.
Er bleef de patriotten dus niets anders over, dan de wapens neer te leggen.
Machteloos moesten zij de aanhouding hunner hoofdlieden en de afzetting der XV
n

n

toezien. Den 23 en den 25 werd advocaat Gosson met acht zijner voornaamste
partijgangers, na kort geding, op de Groote markt gehalsrecht.
De gebeurtenissen van Atrecht verwekten dadelijk, in de naburige steden, eene
reactie tegen de Orangisten, wier zwakheid gebleken was. Te Rijsel, wordt Longastre,
die door den prins belast is er de wet te vernieuwen ‘om er consistorialen in te
n

(2)

steken’ , door een oploop verjaagd. Dowaai, dat den 16 October de jezuïeten zag
n

verdrijven, valt den 30 weder in handen der katholieken. Alleen Doornijk, dat door
den prins van Epinoy in naam der Staten bezet wordt, houdt stand. Doch overal
elders in de Waalsche gewesten, wordt het Calvinisme, aan hetwelk de stedelijke
democratie den weg baant, samen met deze ten voordeele van adel en poorterij
verslagen. Want staat-

(1)
(2)

Gachard: Actes des Etats Généraux deel II, blz. 64.
Piot: Correspondance de Granvelle, deel VII, blz. 211.
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kundige herstelling gaat gepaard met godsdienstige herstelling. De ‘Malcontenten’
zijn niet alleen een godsdienstige, doch tevens een aristocratische en
behoudsgezinde partij. Met dezelve zegepralen èn de in de Staten van Henegouw
en Artesië vertegenwoordigde bevoorrechte standen, èn de bevelhebbers der
Waalsche troepen, èn Montigny, èn Lalaing, èn hunne tallooze magen, vrienden en
beschermelingen, kortom heel de rijke poorterij over het gemeen, evenals de Kerk
over het protestantisme zegepraalt.
In die omstandigheden, moesten zij onvermijdelijk den ingeslagen weg verder
opgaan, en, hun immer vurigen strijd tegen de revolutionnairen voortzettend, ook
vroeg of laat tot den wettigen vorst terugkeeren. Inderdaad staan Mathijs Moulart,
te Atrecht, en La Motte, te Gravelingen, beiden in betrekking met Alexander Farnese
en ijveren openlijk voor Spanje. De eerste tracht de Staten van Artesië, de andere,
Montigy te overreden. Te vergeefs beijvert de graaf van Lalaing zich, hunne plannen
te dwarsboomen door het verbond met Anjou aan te prijzen. De afkeer der
Henegouwers en der Artesiërs voor Frankrijk, wiens legers zoo dikwijls hunne
gewesten verheerden en hunne steden bestormden, boezemt hun wantrouwen
(1)
tegenover den hertog in Om de zaken te bespoedigen en hunne instemming af te
dwingen, poogt deze op 23 December Bergen bij verrassing te bemachtigen. Doch
de burgers waken en drijven hem terug; die mislukking stelt een einde aan zijne
pogingen; zijne troepen die hij niet kan betalen, vallen in onbandigheid. Hij zelf trekt
naar Condé en vandaar naar Parijs.
n

Nu moet Lalaing wel de voorstanders van den vrede laten begaan. Den 6 Januari
1579 sluiten de afgevaardigden der Staten van Artesië en van Henegouw, in de
(2)
abdij van Sint-Waast met die van Dowaai vergaderd, de Unie van Atrecht .

(1)

(2)

‘Het volk van Atrecht, meer dan elk ander in de Nederlanden, heeft immer een afkeer van de
Fransche overheersching gehad’. Pontus-Payen: Mémoires, deel II, blz. 75. Cf. ibid., blz. 105.
Volgens Buchelius, kunnen de inwoners van Dowaai de Franschen niet lijden, Mém. de la
Soc. des Sciences de Douai, 1902, blz. 458. Die teksten bevestigen wel dat de afscheiding
der Walen niet aan rassenbewustzijn toe te schrijven is. Dit had hun eer naar Frankrijk
gedreven.
Gachard: Actes des Etats Généraux, deel II, blz. 454.
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De omstandigheden hadden een einde gesteld aan dien ‘afkeer voor de
(1)
Spanjaards’ , die de katholieken zoo lang belette tot Philips II terug te keeren. De
onderhandelaars van Atrecht schrijven aan de Staten-Generaal, dat zij besloten
hebben ‘naar de wegen uit te zien om de zaken te beredderen, zelfs te beraadslagen
door welke zekere en redelijke middelen men tot een algemeene verzoening met
den katholieken koning, onzen natuurlijken heer en vorst, zou kunnen komen’.
Terzelfder tijd smeeken zij hen de algemeene Unie overeenkomstig de Pacificatie
van Gent te herstellen, ‘zoo niet moet het U niet vervreemden, dat wij ons afscheiden
van bedoelde Unie, evenals feitelijk daarvan afgescheiden zijn al degenen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, op eene of andere wijze, een der punten of artikelen
(2)
derzelve overtreden hebben’ .

III
Tegenover de katholieke Unie van Atrecht werd, eenige dagen later, op 23 Januari
1579, de protestantsche Unie van Utrecht opgericht. Evenals de eerste, beriep zij
zich op de Pacificatie van Gent, doch uitgelegd naar den zin der hervormden, wil
zeggen der volledige godsdienstvrijheid. Zij schaarde rondom Holland en Zeeland,
de provinciën Utrecht, Gelderland, Friesland, Overijsel en Groningen en de
protestantsche steden van Vlaanderen en Brabant: Gent, Ieperen, Brugge met het
Vrije. Weldra sloten zich ook Antwerpen, Lier en Breda bij deze Unie aan. Overigens
berustte deze niet uitsluitend op godsdienstige beschouwingen. Holland en Zeeland,
wier Staten daarop bijzonder aangedrongen hadden, behielden zich een
bevoorrechten toestand voor en zagen vooral in de gewesten waarmede zij zich
verbonden, eene vesting tegen Spanje. Terwijl de bondgenooten van Atrecht tot
verzoening met den koning van Spanje geneigd waren, bereidden die van Utrecht
zich tot den krijg. De militaire hulpmiddelen en de economische macht der beide
zeeprovinciën lieten hun toe, de toekomst met volle

(1)
(2)

Kervyn de Lettenhove: Relations enz., deel V, blz. 320.
Gachard: Actes des Etats Généraux, deel II, blz. 453.
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vertrouwen in te zien. Willem van Oranje, ongerust over de houding der Waalsche
provinciën, had het sluiten van het verbond van 't Noorden bespoedigd. Zijn broeder
Jan, landvoogd van Gelderland, had krachtdadig tot het beoogde doel medegewerkt.
En toch was de Unie van Utrecht, voor de politiek die de prins tot hiertoe verdedigd
had, zoo noodlottig als de andere.
Inderdaad, hoe zou de ‘generaliteit’ nog kunnen bestaan tusschen de
onvereenigbare strekkingen van protestanten en van katholieken? Elk der beide
bondgenootschappen mocht slechts op zich zelf tellen. Godsdienstzin en partijgeest
stonden boven nationaal bewustzijn. Er was geen spraak meer van het ‘gemeen
vaderland’ tegen den vreemdeling te verdedigen. De Bourgondische Staat was
verscheurd...
De Staten-Generaal, sedert den slag van Gembloers te Antwerpen teruggetrokken,
hebben het weinige ontzag, dat hun overbleef, verloren. Aartshertog Mathias is nog
slechts een Jan Klaassen, waar niemand naar omziet. De provinciën geven geene
toelagen meer: de schatkist is ledig en 's lands leger, onder het bevelhebberschap
(1)
van den Franschman La Noue en den Engelschman Norris, is tot niets meer in
n

staat. Farnese valt het den 2 Maart te Borgerhout aan, drijft het onder de wallen
van Antwerpen terug en begint tien dagen later, zonder verontrust te worden,
Maastricht te omsingelen.
Doch de Waalsche provinciën willen er klaarblijkelijk mee gedaan maken. Den
n

23 Februari 1579, verwittigen de Staten van Artesië en de afgevaardigden van
Henegouw en van Dowaai de Staten-Generaal, dat zij voornemens zijn alleen met
den koning te onderhandelen daar zij, als het niet mogelijk is tot een algemeenen
vrede te komen, ‘toch tot een bijzonderen vrede kunnen en moeten komen’. Doch
dien algemeenen vrede zullen zij slechts aanvaarden ‘op voet en op grondslag van
de Pacificatie van Gent, de Unie en het Eeuwig Edict, zonder dat er iets strijdigs,
inzonderheid tegen ons heilig geloof en den Roomsch-katholieken godsdienst geduld
of toegevoegd

(1)

Zie, omtrent de rol van La Noue in de Nederlanden, H. Hauser: François de La Noue, blz. 89
en volg. (Parijs, 1892).
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(1)

worde’ . Te vergeefs smeeken de Staten hen hunne godsdienstbezwaren te offeren
aan het welzijn des lands en manen zij hen aan ‘den wreeden tiran en
(2)
gemeenschappelijken vijand van gansch België te verjagen’ . Te midden der
algemeene afvalligheid, worden die vaderlandslievende ontboezemingen niet eens
aanhoord.
Aan Gent's zijde, teekende de toekomst zich, na een kortstondige opflikkering,
weer onder de somberste kleuren af. In November 1578 had Jan-Casimir, in den
steek gelaten door Elisabeth, die misnoegd was over zijn ijdel gekonkel, voorgoed
de Nederlanden verlaten. Zijn vertrek had terstond in de stad aanleiding gegeven
tot eene reactie der rond Ryhove geschaarde Orangisten tegen de door Hembyze
n

aangevoerde dwepers. Datenus was gevlucht en den 16 December was, in bijzijn
van Willem van Oranje, de godsdienstvrede verkondigd geworden. Hij verdeelde
de kerken en scholen onder de beide gezindten en belastte een comiteit van acht
personen, vier katholieken en vier protestanten, zijne uitvoering na te gaan. Die
n

ommekeer had eene schikking met Montigny toegelaten. Den 9 Januari 1579 had
hij Meenen ontruimd, mits behoud van het catholicisme in de stad, overlevering der
gevangenen die de Gentenaars sedert zoolang inhielden, en betaling van drie
maanden soldij aan zijne troepen. Men mocht dus hopen nog aan den burgeroorlog
(3)
te ontsnappen, en de 7000 Walen van Montigny met de door Ryhove aangeworven
soldaten naar het leger der Staten te kunnen zenden.
n

Doch de rust was niet van langen duur. Den 26 Januari trad Gent, trots het verzet
der poorterij, tot de Unie van Utrecht toe, en de intransigente Calvinisten maakten
de gelegenheid ten nutte om het gezag weder te bemachtigen. Aangehitst door de
r

(4)

brieven van D Beuterich, secretaris van Jan-Casimir , stellen Hembyze's
partijgangers opnieuw de wet aan de katholieke meerderheid. De kerken worden
weder geplunderd;

(1)
(2)
(3)
(4)

Gachard: Actes des Etats Généraux, deel II, blz. 464.
Ibid., blz. 470.
e

Zie, omtrent dit getal, Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 2 reeks, deel IX [1857], blz. 373.
Bezold: Briefe, deel I, blz. 338.
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soldeniers worden geronseld; de gevangenen, die men naar Dendermonde gezonden
n

had, worden den 10 Maart weder opgesloten, en de godsdienstvrede wordt
afgeschaft.
Daarmede verdwijnt de laatste hoop, Montigny en de ‘Malcontenten’ tot de
‘generaliteit’ terug te brengen. In hunne verbittering, wordt het onvermijdelijke
bespoedigd. La Motte, die zich nu als agent van Philips II uitgeeft en die door de
Staten-Generaal vijand des vaderlands verklaard wordt (9 Maart), doet hun, samen
met den bisschop van Atrecht, den vrijheer van Selles en den heer van Valhuon,
commissaris van Alexander Farnese, voorslagen, die gereedelijk aanvaard worden.
n

Den 6 April stelt Montigny, te Mont-Saint-Eloy, in naam van de ‘kolonels, kapiteins
en soldaten’, die hem in Vlaanderen gevolgd zijn, zijne troepen ter beschikking van
den koning en levert hem de steden Meenen en Kassel, onder voorwaarde dat de
koning hem 205,000 gulden betale voor de soldij, de Pacificatie en het Eeuwig Edict
naleve en aan de provinciën der Unie van Atrecht belove de vreemde troepen uit
(1)
de Nederlanden te zullen verwijderen .
Men ziet, dat deze overeenkomst hoewel zij eenige dagen vóór de officieele
verzoening van de Unie van Atrecht met Philips II gesloten is, deze reeds als een
voltrokken feit beschouwt; immers de uitslag der te voeren onderhandelingen was
niet twijfelachtig. Ter uitzondering van Doornijk, hadden al de Waalsche provinciën
zich reeds in Maart van de ‘generaliteit’ afgescheiden. Zij hoefden zich enkel met
Farnese te verstaan, en hunne koeriers renden gedurig over en weer tusschen het
kamp van Maastricht en de abdij van Sint-Waast, waar hare afgevaardigden
bestendig zetelden. Trots hun wederzijdschen wensch om overeen te komen, konden
de onderhandelingen niet goed vlotten. Alleen de geestelijkheid betoonde vertrouwen
en goeden wil. Doch langs de zijde der steden en des adels, deden de ingewortelde
afkeer tegen Spanje en het gewetensbezwaar, eene zaak te verlaten voor dewelke
zij zoo lang gestreden hadden, gedurig zwarigheden of aarzelingen oprijzen. Met
een

(1)

Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., loc. cit., blz. 372.
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don Juan ware men het wellicht nooit eens geworden. Doch de listige Farnese leidde
de zaak wonderwel. Als een behendig visscher, loste hij de lijn telkens dat hij een
te sterken tegenstand voelde; hij was geduldig, kalm, matig, en de vrede van Atrecht,
eindelijk op 17 Mei 1579 aangenomen door de Staten van Artesië, van Henegouw,
van Rijsel, van Dowaai en van Orchies, was de eerste zegepraal zijner diplomatie
- en de voorbode van de volgende.
Die vrede verkondigde het behoud van de Pacificatie van Gent, de Unie van
Utrecht, het Eeuwig Edict, ‘in alle punten en artikelen’, schonk een algemeene
amnestie en bekrachtigde alle door aartshertog Mathias, de Staten-Generaal en
den Raad van State gedane aanstellingen, mits de benoemde personen katholiek
waren. Uiterlijk zes weken na de afkondiging van het verdrag moesten alle
Spaansche, Italiaansche, Albaneesche en Bourgondische soldaten en ‘andere den
Staten niet aangename vreemdelingen’ het land verlaten, dat een nationaal leger
lichten zal. De bevelhebbers van steden en kasselrijen zullen onder de inlanders
gekozen worden. De koning mag, in de verzoende provinciën, zonder dezer
toestemming, geene troepen stellen. Alle privileges worden hersteld en terug
geschonken. Voortaan zal de landvoogd der Nederlanden een prins van den bloede
wezen, doch voorloopig zal de hertog van Parma, voor zes maanden, de regeering
waarnemen. Zijn hof zal vooral uit inlanders en uit ten hoogste vijf en twintig à dertig
vreemdelingen bestaan. De Raad van State, ten getale van twaalf leden, wordt door
den koning gekozen onder de inlanders; acht daarvan moeten de partij der Staten
van het begin tot het einde gevolgd hebben; van die acht worden vijf levenslang
aangesteld en de anderen om de drie maanden vernieuwd, om plaats te laten voor
de provinciën die zich willen verzoenen. Evenals onder Karel V worden alle stukken
den Raad van State voorgelegd. De koning zal in den Privaten Raad, in den
Financieraad, en andere belangrijke besturen inlanders aanstellen, ‘ofwel anderen,
den Staten niet onaangenaam’. Mede als onder Karel V, zullen de belastingen
goedgekeurd worden door de Staten. Ten slotte wordt het genot dier bepalingen
verzekerd aan alle provinciën,
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kasselrijen, steden of personen die zich zullen verzoenen binnen de drie maanden
(1)
na het vertrek der koninklijke troepen .
Aldus opgesteld, heeft de vrede van Atrecht een wezenlijk antispaansch karakter.
Zoo hij de onderdanigheid aan den ‘natuurlijken vorst’ herstelt, verkondigt hij
anderzijds den terugkeer van het land tot de zelfstandigheid, die de hertog van Alva
in 1567 vernielde. Hij verwezenlijkt om zoo te zeggen het programma der
staatkundige oppositie die wij, twintig jaar te voren, bij Philips' vertrek, in 1559, zagen
tot stand komen. Hij doet den Spaanschen Staat de vlag strijken voor den
Bourgondischen Staat. Hij stelt een einde aan het stelsel van dwang en despotisme,
geeft de regeering aan de inlanders terug, herstelt al de privileges, jaagt de
vreemdelingen uit het land. Voorwaar, Philips kon den Nederlanden geen grooter
toegevingen doen, zonder van zijne souvereiniteit teenemaal af te zien.
Doch hij geeft slechts toe op politiek terrein, om het godsdienstig terrein algeheel
te vrijwaren. De nederlaag van den koning van Spanje is eene zegepraal voor den
katholieken koning. De vrede van Atrecht is dubbel behoudsgezind, want hij herstelt
de traditie èn ten nadeele van het absolutisme èn ten voordeele der Kerk. En juist
daardoor verscheurt hij den Bourgondischen Staat, dien hij schijnt te herstellen. De
vrede, door de verplettering der Calvinisten in de Waalsche steden tot stand
gekomen, bedreigt de protestanten in de noordelijke provinciën, in Vlaanderen, in
Brabant met hetzelfde lot. Hij is hun des te snooder, daar hij terstond de hoop der
n

katholieken opbeurt en allerwegen afvalligheid verwekt. Mechelen treedt op 26 Juli
tot den vrede toe; Valencijn in October. Ook schier heel de adel volgt Egmond's
voorbeeld en verzoent zich met den koning. De sedert lang voorziene breuk tusschen
katholieken en protestanten is nu volbracht. Enkel hun gemeenschappe-

(1)

n

Het verdrag werd op 12 September 1579 te Bergen plechtig bekrachtigd 't Is de tekst dezer
definitieve akte (Gachard: Actes des Etats Généraux, deel II, blz. 522) dien ik hier samenvat.
n

Tusschen dien tekst en dien van 17 Mei bestaan overigens slechts onbeduidende verschillen.
Bussemaker: De Afscheiding enz., deel II, blz. 472 geeft de tabel van de varianten der
n

n

n

vredesvoorstellen van 8 December 1578, 9 Januari en 6 April 1579, met de verdragen
van Atrecht en Bergen.
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lijke haat tegen Spanje had die vertraagd. De behoudsgezinden, voortaan
gerustgesteld omtrent 's konings inzichten, voelen minder walg, gemeene zaak met
hem te maken. Van den vrede van Atrecht af, scheiden de Nederlanden zich meer
en meer in twee staatkundig-godsdienstige partijen: de eene katholiek en
koningsgezind, de andere Calvinistisch en republikeinsch.
Die scheuring, reeds door de verzoening der Waalsche provinciën bevestigd,
uitte zich nog treffender tijdens de conferentiën, die in Augustus 1579, tusschen de
commissarissen der Staten-Generaal en die van Philips, met 's keizers
(1)
tusschenkomst, te Keulen gehouden werden . Reeds van den beginne af aan,
stond het vast, dat men zich vóór twee onverzoenbare stellingen bevond. Tegen
de voorstellen van den hertog van Terranova - herstel van de onderdanigheid aan
den koning en van de uitsluitende beoefening van het catholicisme - vergenoegden
de gemachtigden der Staten zich niet, hun besluit te stellen, waarbij zij de
godsdienstvrijheid wilden behouden. Naar de in hetzelfde jaar verschenen Vindiciae
contra tyrannos, verklaarden zij, dat de onderdanen geenszins voor de vorsten,
doch de vorsten voor de onderdanen gemaakt waren, dat de gewetens slechts van
God afhingen en dat, zoo de koning verstond, die te onderdrukken, het volk het
recht had hem af te zetten en de hulp der naburige prinsen in te roepen. Op die
Hugenootsche en revolutionnaire stelling antwoordden de katholieken, dat alleen
bij den paus verhaal bestaat tegen het gezag van den wettigen vorst, en dat de
vorst maar wettig is als hij orthodox is. Met Lensaeus beschouwden zij de
(2)
godsdiensteenheid even onontbeerlijk aan den Staat als aan het huisgezin . Volgens
hen, was de strijd tegen de ketterij de eerste plicht van elke regeering. De
onderhandelaars van Keulen brachten al de argumenten der theoreticussen voor.
De besprekingen over de privileges en over de uitlegging der Pacificatie van Gent
was in den grond een redetwist tus-

(1)

Zie, omtrent dit congres, Lossen: Aggäus Albada und der Kölner Pacifications Congress im
e

(2)

Jahre 1579, Historisches Taschenbuch, 5 reeks, deel VI [1877], blz. 277 en volg.; J. Hansen:
Der Niederländische Pacificationstag zu Köln im Jahre 1579, Westdeutsche Zeitschrift, deel
XIII [1894], blz. 237 en volg.
J. Lensaeus: De unica religione studio catholicorum principum in republica conservanda
(Leuven, 1579). Cf. van denzelfde: Orationes duae, I. Contra Ψευδοπατριὸτας, hoc est
Romanae ecclesiae desertores (Leuven, 1579).
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schen antimonarchalen en legitimisten. Langzamerhand kwam de
onvereenigbaarheid der grondbeginselen duidelijker uit en trad de beteekenis van
den in de Nederlanden gevoerden strijd in haar volle daglicht te voorschijn.
Verscheidene commissarissen der Staten schrikten weldra terug voor de
ontknooping, die zij te gemoet zagen. Degene onder hen die, het catholicisme trouw
blijvend, slechts om politieke redenen of uit persoonlijken wrok tegen Spanje
opgestaan waren, gaven het op, zoodra zij moesten kiezen tusschen den koning
en het Calvinisme. De abten van Sinte-Geertruide en van Maroilles deden jegens
Philips II ‘eerlijke betering’; de hertog van Aarschot vertrok in vrijwillige ballingschap
naar Venetië, waar hij zijne loopbaan van door de gebeurtenissen geschommelden,
besluiteloozen muiter eindigde. Voortaan moesten de overtuigde Calvinisten gansch
alleen het gewicht van den strijd dragen, en zij aanvaardden dien met al zijne
n

gevolgen. Bij het sluiten van het Congres, op 13 November, was de strijd tusschen
den koning en de oproerlingen de groote strijd tusschen de Hervorming en het
Catholicisme geworden Tusschen beide was de scheiding zoo duidelijk als bestendig;
tusschen de voorstanders van beide was geene weifeling, geene hoop op een
vergelijk meer mogelijk.
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Hoofdstuk IV
De verscheuring der Nederlanden
I
Einde 1579, na het sluiten van de Unie van Atrecht en van de Unie van Utrecht, na
de verzoening der Waalsche provinciën en der ‘Malcontenten’ met den koning, na
de mislukking van het congres van Keulen, had Willem van Oranje niets meer te
verhopen van zijne nationale en verdraagzame politiek. Reeds in 1576 hadden de
prins en zijne raadslieden zeer goed begrepen, dat alleen de godsdienstquaestie
een gezamenlijk optreden van al de provinciën tegen Spanje belette. Bij de Pacificatie
van Gent, hadden zij dan ook alles in 't werk gesteld, om dit netelig vraagstuk te
vermijden. Doch geloofszaken worden niet op de lange baan geschoven. Weldra
hadden de protestanten de vrije belijdenis van hunnen godsdienst gevergd en, door
hunne gewelddaden, de katholieken verbitterd. Dank zij de religievrede, had men
gehoopt, de beide partijen voorloopig akkoord te stellen, zoodat zij elkander dulden
zouden: men had ze echter nog meer tegen elkander opgehitst. In al de steden,
waar de religievrede ingevoerd was, had hij voortdurend beroerten verwekt. Missen,
begrafenissen, doopen, huwelijken gaven telkens aanleiding tot ergernis en
opschudding. Het samenbestaan der beide gezindten had slechts haar exclusivisme
tot het uiterste gebracht. Na zeer korten tijd, had de machtigste partij overal de
kerken der tegenpartij gesloten.
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Te midden van de ontketende godsdienstdriften, bleven eenige laatste Erasmianen,
eenige Cassanderianen uit grondbeginsel verdraagzaam. Enkele staatslieden waren
dit ook, de eene uit opportunisme, de andere uit onverschilligheid, zoo als
bijvoorbeeld, de prins van Epinoy, die nooit ‘naar het geweten der menschen vroeg,
(1)
als ze maar treffelijk leefden’ . Doch die kleine minderheid wordt langzamerhand
schaarscher. De edelen, welke zij telde, verlaten haar één voor één, om naar den
vijand over te loopen. De markies van Havré tracht zich met den koning te verzoenen.
n

Den 3 Maart 1580 ziet men George de Lalaing, heer van Rennenberg, die voor de
Staten lang in Friesland gevochten heeft, rechtsomkeert maken en, in naam van
Philips II, Groningen bemachtigen. Van dan af blijft, in heel den hoogen adel, nog
(2)
slechts de prins van Epinoy aan de ‘generaliteit’ getrouw .
De ‘generaliteit’ heeft overigens alle macht en allen invloed verloren. Nu ruimt zij
de plaats in voor de Unie van Utrecht. Het protestantisme, dat in de zeven noordelijke
provinciën zegeviert, blijft Spanje onwrikbaar wederstaan, terwijl Holland's en
Zeeland's handelswelvaart hetzelve de middelen bezorgt om den strijd vol te houden.
De oprichting van een ‘Raad der Nadere Unie’ geeft aan de verbonden provinciën
(3)
een politiek hoofdbestuur . Kennelijk beginnen zij een afzonderlijken Staat te worden.
(4)
Hare hulpmiddelen dienen nog slechts tot haar eigen verdediging . Hare eigen
Staten beraadslagen zonder zich om de te Antwerpen zetelende Staten-Generaal
te bekommeren.
Harerzijds wordt de koninklijke regeering in de katholieke provinciën hersteld.
Reeds op 19 Juli 1578 heeft don Juan den

(1)
(2)
(3)

(4)

Kervyn de Volkaersbeke en J. Diegerick: Documents historiques inédits concernant les troubles
des Pays-Bas, deel II, blz. 102 (Gent, 1849).
Groen van Prinsterer: Archives, deel VII, blz. 270.
Zie, voor de instellingen in de noordelijke provinciën, P.L. Muller: Geschiedenis der regeering
in de nader geunieerde provinciën, blz. 253 (Leiden, 1876) en van denzelfde: De Staat der
Vereenigde Nederlanden in de jaren zijner wording, blz. 233 (Haarlem, 1872).
Reeds op 6 Januari 1579 kloegen de Staten-Generaal bij den prins van Oranje er over, dat
Holland en Zeeland de belastingen die zij lichtten, niet ten bate der ‘generaliteit’ aanwendden,
gelijk zij moesten, doch tot hun eigen gebruik. Gachard: Actes des Etats Généraux, deel II,
blz. 120.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

160
Raad van Brabant te Leuven gevestigd en de ongehoorzame raadsleden, die te
Brussel bleven zetelen, afgesteld. Na de inneming van Maastricht (29 Juni 1579),
richt Alexander Farnese, in die stad, een tweede kamer van dien zelfden Raad in.
Hij doet de Brabantsche Rekenkamer, en vervolgens, op 7 Juni 1580, den Grooten
Raad van Mechelen naar Namen komen. Anderzijds, laat de verzoening der
Waalsche provinciën hem toe, den Raad van Vlaanderen te Dowaai te vestigen en
de hand te leggen op de Rekenkamer van Rijsel.
Al de door de monarchale macht geschapen bestuurslichamen staan dus weder
onder het gezag des konings. Voortaan kunnen de oproerlingen niet meer veinzen,
's konings prerogatieven te eerbiedigen. Zoo zij te Brussel een Raad van Brabant,
te Gent een Raad van Vlaanderen in stand houden en zoo aartshertog Mathias en
de Staten-Generaal op 30 Juli 1580 te Gent een nieuwe Rekenkamer voor
Vlaanderen oprichten, zijn dit nog slechts onwettige, of liever revolutionnaire
maatregelen.
Wie, overigens, kan Mathias nog als landvoogd des konings aanzien? Wie kan
nog de wettelijkheid erkennen van de Vergadering, die bij voortduring
Staten-Generaal genoemd wordt? Werkelijk vertegenwoordigt zij nog slechts een
klein gedeelte van het ‘gemeene vaderland’. Onder de Waalsche provinciën heeft
alleenlijk Doornijk er nog afgevaardigden, en de Unie van Utrecht blijft blijkbaar
onverschillig voor hetgeen daar gebeurt of treedt slechts op om er hare eigen
(1)
beslissingen op te dringen . Kortom, de Staten-Generaal en de aartshertog waren
schier even machteloos. Vlaanderen en Brabant die geen partij kiezen tusschen
het katholiek bondgenootschap van het Zuiden en het Calvinistisch bondgenootschap
van het Noorden, hadden hun een zweem van gezag kunnen geven. Doch de
politieke onbandigheid is er ten top gestegen en de vorderingen

(1)

Op 30 Augustus 1579 laten de Staten-Generaal de Staten der Unie van Utrecht vermanen
over de groote zwarigheden die voor het ‘gemeene vaderland’ voortspruiten uit het feit, dat
deze geene afgevaardigden naar de vergadering te Antwerpen meer zenden (Gachard: Actes
des Etats-Généraux, deel II, blz. 251). In hun antwoord van 3 September (Ibid., blz. 253)
bepalen de Staten der Unie er zich bij, te zeggen dat zij afgevaardigden aan den prins van
Oranje gezonden hebben en dat zij buiten hun grondgebied niet hoeven te beraadslagen!
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van het protestantisme hebben overal de macht aan de Staten ontnomen om ze
aan de volksregeering der steden over te dragen.
Brussel en Antwerpen hebben zich op hunne beurt naar Gent's voorbeeld ingericht.
Te Brussel, waar de patriotten sedert 1576 zoo machtig zijn, blijft de meerderheid
der bevolking toch katholiek. De godsdienstvrede werd er slechts tegen dank der
negen ‘natiën’ ingevoerd, en, op 4 Juni 1579, heeft graaf van Egmond hare
ontevredenheid ten nutte gemaakt om te trachten de stad te verrassen en de
bevolking naar de ‘Malcontenten’ mede te sleepen. Om aan zulk gevaar niet meer
bloot te staan, werden vijf vendels Schotten door de burgerij aangeworven en werd
terstond een Krijgsraad ingericht die, met behulp van de soldaten en van het gemeen,
(1)
de regeering der gemeente bemachtigde en de katholieken begon te vervolgen .
Hoewel deze zeven tegen een zijn, mangelt het hun aan macht, en zij moeten zich
het militair en demagogisch stelsel laten welgevallen dat, in strijd met de oude
privileges, alle bedieningen voortaan aan de Calvinisten voorbehoudt. De verhouding
tusschen de getalsterkte van protestanten en katholieken is dezelfde te Brussel als
te Atrecht; doch, evenals te Gent, bezit hier de minderheid de macht en maakt zij
er misbruik van. De bevelhebber van den Tympel en de pensionaris Cornelis van
Aersen zijn nochtans geen dwepers. Overtuigde Orangisten, willen zij niet, dat de
stad zich met den koning verzoene, en zij weten dat zij het wèl doen zou, zonder
het verzet der Calvinisten.
Aldus zien zij zich gedwongen, aan de eischen derzelven te voldoen. Reeds in
Juni 1579, durven de priesters op straat niet meer komen, de begrafenissen niet
meer vergezellen, de heilige olie openlijk aan de zieken niet meer dragen. De
godsdienstvrede wordt weldra vervangen door de uitsluitende beoefening der
Hervorming. De stad richt eene protestantsche school in voor honderd kinderen,
betaalt jaarwedden aan de herders, deelt geld uit aan de armen die de preeken
bijwonen. In 1581

(1)

Henne et Wauters: Histoire de Bruxelles, deel I, blz. 542. - Zie, voor den toenmaligen toestand
te Brussel, vooral het Dagboek van Jan De Potter, uitg. J. de Saint-Genois (Gent, 1861). Men
merke op, dat schrijver katholiek is.
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wordt de openlijke beoefening van het catholicisme uitdrukkelijk verboden; in 1584
zal men zelfs verbieden, heimelijk de misse te lezen.
Evenzoo te Antwerpen. Daar ook dringen de Calvinisten met geweld hun wil op
aan de katholieken, die overigens minder talrijk zijn dan te Brussel. Op 28 Mei 1579
wordt eene processie, door aartshertog Mathias bijgewoond, terug in de hoofdkerk
gedreven. Willem van Oranje, die met zijne wacht toesnelt, vermag niet de orde te
herstellen. Honderd twintig priesters worden met geweld naar Rupelmonde
ingescheept. Een op 12 Juni verkondigde godsdienstvrede brengt de kalmte niet
terug. Feitelijk verliezen de verdrukte katholieken gedurig terrein. Sedert 1581 is
het protestantisme meester in de stad. De magistraat stemt er echter in toe, eene
kerk ‘aan Zijne Hoogheid’ voor te behouden; de katholieken, die drie jaar in de stad
verblijven, hebben insgelijks toegang tot dezelve.
De Gentsche Calvinisten gaan nog verder. Sedert Februari 1580 is de hervormde
godsdienst de officieele eeredienst der stad. Het is verboden, te huwen of te doopen
anders dan volgens de protestantsche gebruiken; een inquisiteur is belast het gedrag
(1)
der katholieken na te gaan . Op 30 Mei werden zij gedwongen hunne wapens af
te leggen en uit het stadsleger gedreven.
't Is niet om louter godsdienstige redenen, dat zij door hunne stadsgenooten als
vijanden behandeld worden. Wij zagen reeds dat, bij de Vlaamsche en Brabantsche
protestanten, de innige overtuiging niet overeenkwam met de uiterlijke
geloofsbelijdenis. Die nieuwhervormden waren meestal slechts zeer oppervlakkig
bekeerd. Zij waren eer antispaansch- en antipaapsch-gezinden dan Calvinisten; zij
verafschuwden de Kerk veel meer om hare macht dan om hare dogma's, en hunne
onverdraagzaamheid is vooral door hunne politieke driften te verklaren. Zij stellen
de katholieken buiten de wet, omdat deze tot den vrede van Atrecht willen toetreden.
Overal waar deze het kunnen, volgen zij het voorbeeld hunner Waalsche geloofsge-

(1)

De Jonghe: Ghendtsche geschiedenissen, deel II, blz. 205.
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n

nooten en schudden zij het juk der Geuzen af. Den 29 Mei 1579 staan de
Mechelaars tegen hun Hollandsch garnizoen op, verdrijven het en ‘verklaren zij
(1)
uitdrukkelijk, tot den laatste toe, in het katholiek geloof te willen leven en sterven ’.
's-Hertogenbosch doet in Augustus hetzelfde. Overal elders trekken de katholieken,
die zulks kunnen doen, naar de zuidelijke provinciën. Luik, Rijsel, Dowaai, de steden
van Artesië en Henegouw zijn vol van zulke vluchtelingen. Te Brussel staan in 1581
twee duizend huizen te huur. Die uitwijking verergert nog de verdenkingen waaraan
de ‘paapschen’ blootgesteld zijn. Men beschuldigt hen met den vijand te heulen,
het land te verraden, kortom, men behandelt hen, en om dezelfde redenen, als met
de edelen en de ci-devants onder de Fransche Revolutie zal geschieden. Vooral
de geestelijken worden meer en meer gehaat. Men verjaagt hen uit alle steden, en
de priesters, die den moed hebben op hun post te blijven, zijn, evenals onder het
n

Schrikbewind, gedwongen heimelijk in vertrouwde huizen mis te lezen. Den 16
Juni 1579, beloven de Gentenaars 2000 pond aan degenen, die hun de bisschoppen
(2)
van Ieperen en van Brugge zullen leveren .
Doch de katholieken zijn niet alleen verdacht om hunne politieke houding, zij
worden nog verfoeid om hun maatschappelijken stand. De rijke of gegoede burgerij
hoort schier uitsluitelijk bij hen. Het nieuwe geloof vindt aanhangers onder de
geletterden, de kunstenaars, de beoefenaars der vrije beroepen, vooral onder de
advocaten, doch heeft weinig vat op grondeigenaars, kooplieden, rijke ondernemers.
In de Vlaamsche en Brabantsche steden vindt men die groep Calvinistische
notabelen niet, die zich, in Holland en Zeeland, met het bestuur der stad en met de
leiding der zaken bemoeit. Hier heeft schier alleen het gemeen met de Kerk gebroken
en heeft de democratie zich samen met de Hervorming ontwikkeld.
Van dan af wordt de twist, die protestanten en katholieken tegenover elkander
stelt, verbitterd door al den wrok, al de

(1)
(2)

Kervyn de Volkaersbeke et Diegerick: Documents historiques, deel I, blz. 334.
F. De Potter: Deuxième Cartulaire de Gand, blz. 184.
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grieven der armen tegen de rijken. In al de Belgische gemeenten waar het Calvinisme
sedert 1576 ingevoerd werd, is het een godsdienst van arbeiders en proletariërs;
vandaar zijne woedende uitingen en zijne buitensporigheden. De menigte, die het
ondersteunt, mist klaarblijkelijk politieken zin. Opgehitst door de herderlijke
sermoenen, die alle gedachte aan verdraagzaamheid en gematigdheid verwerpen,
wantrouwt zij tegelijk den prins van Oranje en de Staten-Generaal. Zij is niet bij
machte het gevaar te begrijpen, waarin afzondering en particularisme haar stellen.
Ongetwijfeld zijn vele steden tot de Unie van Utrecht toegetreden, doch zij zijn, als
het ware, daarvan slechts eereleden en leggen tegenover dezelve een algeheele
zelfstandigheid aan den dag. Elke harer verstaat, zich met eigen middelen te
verdedigen. De verkoop der kerkgoederen, de op de rijken gelichte oorlogsbelasting,
de van het platteland gevorderde heffingen bieden vooralsnog voldoende
hulpmiddelen, en aan de toekomst denken zij niet. Zij luisteren niet naar Oranje, als
hij haar zegt, dat zij, zonder eensgezindheid, den vijand niet kunnen wederstaan.
Zij betalen de soldij niet aan de enkele compagnieën Hugenoten, met dewelke de
dappere La Noue in het Zuiden van Vlaanderen tegen de ‘Malcontenten’
schermutselt. Heel hare politiek schijnt te bestaan in het wurgen van het catholicisme:
het overige zal wel van zelf komen...
Die stemming wordt nog versterkt door de komst der Waalsche Calvinisten, die,
sedert 1579, in Vlaanderen en in Brabant gevlucht zijn. Te Gent, te Brugge, te
(1)
Ieperen, te Antwerpen, te Brussel, te Oudenaarde , vindt men zulke uitwijkelingen,
vurige ijveraars voor een godsdienst aan denwelke zij hun vaderland offeren en die,
overal waar zij komen, den haat voor de ‘paapschen’ aanvuren en de
onverdraagzaamheid der comiteiten der XVIII, der krijgsraden, der predikanten en
der demagogen versterken.

(1)

Te Gent was de Waalsche kerk in de Weverskapel ingericht; te Brussel eerst in de kapel van
het paleis van Nassau, vervolgens in het Cantersteen. Zie, omtrent de Waalsche kerken van
Ieperen en Oudenaarde, Kervyn de Volkaersbeke et Diegerick: Documents, deel II, blz 54,
319. In 1579 is er te Brugge een ‘Waalsch consistorie’, dat toelagen van de stad krijgt. La
Flandre, deel II [1871], blz. 319.
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II
Het spreekt van zelf, dat Oranje's fortuin gelijken tred gehouden had met die der
‘generaliteit’. In 1577, toen het land tegen Spanje opstond, was hij als de vader des
volks en de belichaming van het ‘gemeene vaderland’ begroet geworden. Doch de
tweedracht, die weldra tusschen protestanten en katholieken ontstaan was, was
zijne plannen noodlottig geweest. Door de twee partijen te willen verzoenen, was
hij beiden verdacht geworden. Matthijs Moulart, te Atrecht, en Datenus, te Gent,
preekten gelijkelijk tegen hem. De eerste schilderde hem af als een gezworen vijand
der Kerk, de andere als een godloochenaar. Door zijne gematigdheid en zijne
verdraagzaamheid, was hij de zondenbok geworden ‘van denwelke een iegelijk
(1)
kwaad spreekt’ . Kortom zijne politiek van eendracht had schipbreuk geleden. Om
de gebeurtenissen verder te leiden, moest hij zijne plannen naar de omstandigheden
wijzigen en een nieuwe houding aannemen.
Zijn titel van luitenant-generaal van aartshertog Mathias liet hem feitelijk de
regeering der oproerige provinciën over. Doch de aarzelingen, de gewetensbezwaren,
het getalm van de Staten-Generaal hinderden gedurig zijne werking. Die armzalige
vergadering was zoo weinig in tel, zoo machteloos en zoo hinderlijk, dat hij besloot
zich ervan te ontmaken. Op 26 Juli 1579 laat hij door zijne Antwerpsche partijgangers
voorstellen, dat ‘gezien de jeugd en de onervarenheid van den aartshertog, de prins
van Oranje alleen de regeering zal waarnemen’, dat, na de aanstelling van een
Raad van State, een privaten Raad en eene Financiekamer, de Staten-Generaal
zouden uiteengaan, behoudens alle zes maanden te vergaderen om zich rekenschap
(2)
van de regeering te doen geven . Doch, hoe onbeduidend de Staten geworden
waren, verstonden zij niet, voor Willem de vlag te strijken. Hij zag zich gedwongen,
- schier in dezelfde

(1)
(2)

e

Kervyn de Lettenhove: Documents sur l'histoire du XVI siècle, blz. 241
Gachard: Actes des Etats Généraux, deel II, blz. 236.
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(1)

bewoordingen als vroeger Karel V en Maria van Hongarije , - hen te beknorren,
hun hunne werkeloosheid onder 't oog te brengen, het particularisme der
n

afgevaardigden te laken. Den 26 November zegt hij, dat hunne leden slechts de
‘advocaten’ hunner provinciën zijn en dat zij het ‘openbaar welzijn’ aan dezelve
offeren; hij herinnert er aan, dat sedert vijftien maanden de geldmiddelen
onvoldoende zijn, dat het een wonder is zoo men den vijand kan wederstaan, en
(2)
hij dreigt zijn ambt te zullen neerleggen, zoo men den toestand niet wil verhelpen .
Eenige weken later (27 December 1579) bekomt hij wel eene stemming, waarbij
een Raad van State opgericht wordt voor de elf provinciën, die aan de ‘generaliteit’
trouw bleven; doch dit is eene stemming zonder beteekenis en zonder gevolg. Het
is klaar, dat de schijnstaten, die te Antwerpen blijven zetelen, niet het minste gezag
meer bezitten. De Unie van Utrecht zendt zelfs geen afgevaardigden meer. Zij
begrijpen nog slechts Brabanders en enkele afgevaardigden van Vlaanderen, van
Doornijk en van het Doornijksche. Ook deze laatste blijven weg na de inneming van
Doornijk door Farnese (30 November 1581), weshalve van dan af, de
Staten-Generaal en de Staten van Brabant nagenoeg op dezelfde wijze
samengesteld zijn.
Zelfs na de mislukking van het congres van Keulen, hebben zij officieel met de
Kerk noch met den koning gebroken. Laten zij de Calvinisten de steden bemachtigen
en ongestraft den godsdienstvrede schenden, zoo verbieden zij toch den katholieken
godsdienst niet; gehoorzamen zij Philips II niet meer en erkennen zij hem niet meer
als ‘souvereinen vorst’, zoo betwisten zij hem geenszins zijn titel van ‘natuurlijken
vorst’. Zij weifelen op den drempel der Revolutie en hebben den moed niet om de
grondbeginselen der antimonarchalen, die zij steeds inroepen, tot hunne uiterste
gevolgen door te drijven. In de practijk, houden zij het met de Blijde-Inkomst. Zij
blijven getrouw aan het middeleeuwsch begrip van het dualisme van den Staat. Zij
onderscheiden de rechten van het land en de rechten van den vorst.
(3)

(1)
(2)
(3)

Zie Geschiedenis van België, deel III, blz. 179.
Gachard: Correspondance de Guillaume le Taciturne, deel IV, blz. 188.
Gachard: Actes des Etats Généraux, deel II, blz. 313.
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Zij twijfelen er niet aan, dat hun verzet wettelijk is, doch erkennen ook de wettelijkheid
van het erfrecht. Hoe erg hunne grieven tegen Philips II ook wezen, toch verheft
hun ingewortelde eerbied voor de dynastie hem boven hunne aanvallen. In spijt van
de Vindiciae contra tyrannos, kunnen zij er niet toe besluiten, den zoon van Karel
V, rechtstreekschen afstammeling der hertogen van Bourgondië, te verlaten.
De toestand was te valsch en te dubbelzinnig om duurzaam te wezen. Tijdens
de doorworstelde crisis, hoefden veeleer duidelijke, rechtzinnige en krachtdadige
besluiten. De bezorgdheid over de wettelijkheid die de Staten deed talmen, verwekte
de minachting der Calvinisten die meester waren in de Unie van Utrecht zooals in
de groote steden van Vlaanderen en Brabant. Had Willem van Oranje langer
gedraald, zoo hadden de hardnekkigste voorstanders van den oorlog tegen Spanje
zich tegen hem gekeerd. Van 1578 af, verzaakt hij dan ook aan de onzijdige houding,
die hij bij zijne zegevierende aankomst te Brussel aangenomen had. Nu belijdt hij
openlijk den hervormden godsdienst, woont hij de preeken bij en laat hij, in
September, zijne dochter Catharina-Belgica plechtig doopen volgens de evangelische
regelen. Blijft hij inwendig verdraagzaam, zoo spreekt hij voortaan niet meer van
religievrede.
Zoo hij met de katholieken breekt, moet hij ook met Philips II breken. Deze
bespoedigt overigens zelf het einde der crisis. Juist als de oorlog gaat herbeginnen,
wil hij niet verdacht worden, den ondergang zijner onderdanen te beramen. Het
(1)

n

(2)

edict dat hij op Granvelle's aansporen den 15 Juni 1580 door Farnese laat
afkondigen, wijst Willem van Oranje aan als ‘de eenige hoofdman, dader en ingever
der wanorde en de voornaamste stoorder van onzen Staat’. 't Is die ‘rampzalige
huichelaar’ die, met zijne aanhangers, het volk verleid heeft; 't is zijne aanwezigheid
in de provinciën die er haar toe doemt, ‘nooit rust of vrede te genieten’. Gebruik
makend van zijn recht als ‘absolute en souvereine vorst’, verklaart Philips hem

(1)
(2)

Piot: Correspondance de Granvelle, deel VII, blz. 496, 503.
De tekst zelf is gedagteekend Maastricht, 15 Maart 1580. Het edict is uitgegeven als bijlage
aan de Apologie van Willem van Oranje in J.G. Frederiks: De moord van 1584 ('s-Gravenhage,
1884).
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dan ook ‘verrader en boos, vijand van ons en van het land..., vijand van het
menschdom’. Hij belooft ‘op 's koning woord en als dienaar Gods’ eene belooning
van 25,000 gouden kronen en opneming in den adelstand aan dengene die
‘hooghartig genoeg zal zijn en begeerig ons en het openbaar welzijn te dienen’ om
‘met die pest gedaan te maken en hem ons te leveren, levend of dood, ofwel hem
het leven te ontnemen’.
Die hoogdravende aanhitsing tot moord, krachtens het goddelijk recht,
n

beantwoordde de prins van Oranje op 13 December met de uitgave van zijne
Apologie, wellicht het schoonste en voorzeker het treffendste en behendigste van
e

de pamfletten der XVI eeuw. Dat verweerschrift is opgesteld als brief, aan de
Staten-Generaal gericht. Na het uiten zijner vreugde omdat hij zich, om zijne
toewijding tot het vaderland, den haat der Spanjaards op den hals haalde, wijst
Willem op zijne voorouders, welke de dynastie zoo trouw dienden en aan dewelke
de koning, die hem den sluipmoordenaars prijs geeft, een deel van zijn erf te danken
heeft: op Engelbert, den overwinnaar van Guinegate, op Hendrik, den trouwsten
dienaar van Karel V, op Renatus, die in 's keizers dienst sneefde, op Philibert van
Châlons, die hem Napels en Milaan bezorgde. Vervolgens tegenover Philips'
beschuldigingen erger beschuldigingen stellend, wrijft hij den koning de
afschuwelijkste praktijken, de gruwelijkste euveldaden aan: trouweloosheid, ontucht,
bloedschande, den moord op don Carlos! Hij zelf beoogde, gansch zijn leven, niets
dan het openbaar welzijn en de zegepraal van den godsdienst. Nadat hij dezelve
alles offerde, zijne goederen, de vrijheid van zijn oudsten zoon, door den hertog
van Alva in Spanje opgesloten, het leven zijner broeders die voor het land
sneuvelden, is hij eveneens tot sterven bereid. ‘Oordeelt gij dat mijn vertrek of zelfs
mijn dood U dienen kan, ik gehoorzaam: beveelt, zendt mij naar het einde der wereld,
ik zal gehoorzamen. Hier is mijn hoofd, op hetwelk geenerlei vorst of monarch, tenzij
(1)
gij, eenige macht heeft’ .

(1)

De eerste druk van de Apologie verscheen te Leiden, bij Carolus Sylvius, in 1581.
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Deze woorden van het welsprekend pleidooi bevestigen wel dezes revolutionnairen
geest en geven aan hetzelve de beteekenis van een staatkundig manifest. Door te
verklaren, dat hij slechts van de Staten-Generaal afhangt, stelt de prins de
souvereiniteit des lands in de plaats van die des konings. Hij loochent de wettigheid
van het gezag dat zich aan het land wil opdringen. Buiten de wet gesteld, stelt hij
er zelf zijn vijand buiten, en den messteek waarmee Philips II hem bedreigt,
beantwoordt hij met een Staatsgreep.
Toch kunnen de Staten er nog niet toe besluiten, zijn voorbeeld te volgen. De
afgemeten toon van hun antwoord op de Apologie steekt af bij de heftigheid
(1)
derzelve . Zij wijten Willem dank voor zijne diensten, erkennen hem onschuldig
aan de aangewreven misdaden, bevestigen dat hij slechts op hun aandringen het
gezag aanvaardde, verzekeren hem hunne hulp en hunne gehoorzaamheid en
bieden hem voor de veiligheid van zijn persoon ‘eene compagnie ruiters’ aan. Doch
zorgvuldig laten zij den koning en de wettigheid van zijn gezag terzijde. Zij durven
geen onherstelbare woorden uitspreken en eindigen met te zeggen, dat zij in 't kort
hunne eigen houding zullen rechtvaardigen... De gebeurtenissen zouden hen van
die moeite ontlasten.
Midden van het vorige jaar had Willem van Oranje zijne onderhandelingen met
den hertog van Anjou weder aangeknoopt. In 't vooruitzicht van de mislukking van
het Keulsch congres, zocht hij een bondgenoot tegen Spanje, en een anderen dan
Frankrijk zag hij niet. Sedert lang mocht hij niet meer op het Duitsche Rijk tellen, en
Elisabeth had genoegzaam laten blijken dat zij niet bereid was, in het belang der
Nederlanden, Philips II te trotseeren. Anjou, daarentegen, wachtte slechts op eene
gelegenheid om weder in de provinciën te verschijnen. Zijne dwaze kuur van 1578
had hem niet ontmoedigd. Hij had steeds een agent te Brussel, en de twee
invloedrijkste Franschen van Oranje's omgeving, Duplessis-Mornay en La Noue,
waren zijne raadsheeren geweest en stonden nog met hem in

(1)

Dat antwoord is als aanhang aan de Apologie uitgegeven.
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betrekking. Ten slotte waren de vroegere hinderpalen verdwenen. Elisabeth, in
stede van hem te dwarsboomen, beloofde hem nu hare hand en zeker als zij was,
voortaan niets meer te moeten vreezen, verheugde zij zich, hem Spanje te zien
aanvallen, wat heel in het voordeel van Engeland was, zonder aan hetzelve iets te
kosten.
Anderzijds stelde de verzoening van de Waalsche provinciën een einde aan de
kuiperijen van den hertog met den graaf van Lalaing. Nu moest hij niet meer aarzelen
tusschen katholieken en protestanten. Om te slagen moest hij zich met Willem van
Oranje verbinden. Van 1579 af, handelt hij nog slechts in gemeen overleg met hem.
Gelijkheid van belangen drijft hen tot innige samenwerking. Het verbond met Anjou
wordt, in 's prinsen politiek, de hoofdzaak. Op hetzelve rekent Willem om zijn gezag
te herstellen, om den strijd tegen Philips II voort te zetten en dezes
vervallenverklaring te bewerken. Gedurende deze laatste stadie zijner loopbaan,
zal hij bij deze houding blijven. Hij verbindt zich algeheel en met zooveel
rechtzinnigheid, dat hij zijne vrienden op het hart drukt, den hertog niet te verlaten,
als hij, bij een aanslag van Jaureguy in Maart 1582, zich doodelijk getroffen denkt.
Om zijn doel te bereiken, moest hij al zijne krachtdadigheid en behendigheid te
werk stellen. De hevigste Calvinisten konden er niet toe besluiten, een katholieken
prins in hun midden te roepen; in Vlaanderen, Holland en Zeeland vreesde het aan
het Spaansche absolutisme ontsnapte volk onder het absolutisme van een Valois
te vallen; in het Duitsche Rijk verborg Rudolf II zijne misnoegdheid niet, en waren
patriotten, als Lazarus von Schwendi, verontwaardigd te zien dat Oranje met de
‘wellustige en valsche Franschen’ onderhandelde en aldus voorgoed de scheiding
(1)
tusschen de Nederlanden en het Duitsche Rijk bewerkte .
Toch moesten de pogingen van Oranje ten slotte de overhand behalen. Marnix
en Villiers stelden de gemoederen gerust door te zeggen, dat God meermaals
heidenen verwekte

(1)

Groen van Prinsterer: Archives, deel VII, blz. 229.
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(1)

(2)

om Israël te verlossen . De prins zelf ‘neemt de pen op’ , schrijft memories,
redetwist met de Unie van Utrecht en met de Staten-Generaal, beijvert zich hunne
vooringenomenheid te verdrijven en hen van de noodzakelijkheid des verbonds te
overtuigen. Niettegenstaande het verzet zijner tegenstrevers, die hem voor ‘francist’
n

uitgeven, gelukt het hem den 13 Januari 1580, vóór de Staten, een ontwerp van
verdrag te doen voorlezen, waarbij de hertog en ‘zijne door hem verwekte, wettige
(3)
mannelijke erven’ als prinsen der Nederlanden erkend worden . Nu het groote
n

woord er uit was, gewende de vergadering er zich langzamerhand aan. Den 27
n

Juni nam zij den voorgestelden tekst aan en den 12 Augustus keurde zij de
onderrichtingen voor de afgezanten goed, die zij, onder Marnix' geleide, naar Anjou
(4)
stuurde .
n

De koop werd den 19 September gesloten in dat zelfde kasteel van le Plessis
waar, eene eeuw vroeger, de afgevaardigden der Gentenaars den steun van Lodewijk
XI tegen Maximiliaan (1482) kwamen inroepen. Nu riep men slechts Frankrijk's hulp
in om de aloude Bourgondische onafhankelijkheid te herstellen. Doch welke
tegenstelling tusschen den toestand van Philips den Goede en dien, welken men
Anjou aanbiedt. Gekozen door de Staten, evenals Leopold I het tweehonderd vijftig
jaar later door het Nationaal Congres van België wezen zou, bezit de nieuwe vorst
door zich zelf geenerlei rechten, en is de macht, die hem opgedragen wordt, eigenlijk
niets meer dan eene overdracht van de souvereiniteit des volks. Het verdrag, dat
zijne machten bepaalt, kan beschouwd worden als de eenvoudige verwezenlijking
van de grondbeginselen der anti-monarchalen, aangepast met de herinneringen
aan het Groot-Privilege van 1477 en met de bepalingen der Blijde-Inkomst.

(1)
(2)
(3)

Groen van Prinsterer: Archives, deel VII, blz. 276.
Muller et Diegerick: Correspondance du duc d'Anjou, deel III, blz. 93.
Ibid., blz. 191. - Jan Bodin, die toen in den dienst van Anjou was, had hem willen bewegen,
niet te aanvaarden. Hij had Marnix voorspeld, dat de komst van den hertog in de Nederlanden
zeker eene ramp zou verwekken en dat de staat van zaken, dien men wilde vestigen, niet
duurzaam kon zijn. Zie zijne beschouwingen daaromtrent in Bull. de la Comm. roy. d'Hist.,
e

(4)

2 reeks, deel XII [1859], blz. 463.
Muller et Diegerick: loc. cit., blz. 413.
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Slechts monarchaal in schijn, is de bij hetzelve gevestigde staatsregeling werkelijk
republikeinsch. Ongetwijfeld heeft de vorst een Raad van State, doch het zijn de
provinciën die dezes leden kiezen, en ook zij stellen de gewestelijke stadhouders
aan, en de gemeenschappelijke zaken worden slechts door de Staten-Generaal
geregeld. Deze moeten ten minste eenmaal per jaar bijeengeroepen worden en
mogen bovendien vergaderen telkens dat zij het oorbaar achten. Zelfs het bestuur
van den oorlog is hun overgelaten. De bevelhebber des legers wordt met hunne
toestemming benoemd en alle vreemde soldeniers moeten het land verlaten, zoodra
zij zulks vragen. Mocht, ten slotte, Zijne Hoogheid de overeenkomst verbreken die
hem met het land verbindt, zoo is dit laatste ontlast van alle ‘gehoorzaamheid, eed
en getrouwheid’. Aldus vastgekluisterd en van te voren veroordeeld om geenerlei
staatkundig initiatief uit te oefenen, regeert de vorst, maar heerscht hij niet. Hij
vertegenwoordigt de eenheid en de zelfstandigheid des lands, en dat is alles. Hij
moet zich vergenoegen, het symbool van 's lands onafhankelijkheid te wezen. Men
verplicht hem dan ook, in de provinciën te wonen, en de Staten behouden zich voor,
zijn opvolger onder zijne zonen te kiezen, ten einde dien te verwijderen, welke tot
(1)
den troon van Frankrijk mocht geroepen worden .
Doch nog andere waarborgen neemt de ‘generaliteit’ tegen den hertog. Het is
verstaan, dat Holland en Zeeland zullen ‘blijven als nu, inzonderheid in zake
godsdienst en anders’. Daarenboven heeft Anjou, reeds van 9 Augustus aan Oranje
beloofd, hem als souvereinen vorst van die twee provinciën en van Utrecht te
(2)
erkennen . Dat was slechts het gevolg van een reeds sedert eenigen tijd door de
Staten van Holland en Zeeland ontworpen plan, dat de prins vroeger niet had durven
aannemen. Zoo hij er nu in toestemde, was het geenszins uit persoonlijke eerzucht,
doch om den weerzin te overwinnen, dien zijne onderhandelingen met Frankrijk in
de zeestreken

(1)

Muller et Diegerick: Correspondance du duc d'Anjou, deel III, blz. 469. - De Staten-Generaal

(2)

bekrachtigden het verdrag den 30 December.
Kervyn de Lettenhove: Les Hugenots et les Gueux, deel V, blz. 600

n
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n

hadden doen ontstaan. Inderdaad, den 23 Januari 1581 verbond de hertog zich,
‘Holland, Zeeland en Utrecht in hunne volle en algeheele vrijheid te laten, om zich
te onderwerpen aan den prins van Oranje, en hem, en na hem zijne erven, tot heer
te nemen en om behouden en geregeerd te worden overeenkomstig het gevoelen
(1)
en onder het gezag van gezegden prins’ . Het machtigste deel der Unie behield
dus, tegenover Anjou, een bevoorrechten toestand, schier de onafhankelijkheid.
Zooals zij het sedert 1572 was, bleef zij haar eigen meester. Zij stond onder Zijne
Hoogheid en onder de ‘generaliteit’ slechts voor zaken betreffende munt, oorlog en
belastingen.
Zoo de overeenkomst van 19 September den hertog van Anjou slechts den schijn
der heerschappij gaf, legde zij hem daarentegen zeer zware lasten op. Eerst vooral
verbond hij zich, aan de provinciën de hulp van den koning, zijn broeder, te zullen
verschaffen en, na zijne troonsbeklimming, een eeuwig verbond met Frankrijk te
zullen sluiten. Wat de kosten van den oorlog tegen Spanje betreft, de Staten
beloofden daarin te zullen voorzien tot beloop van twee millioen vierhonderd duizend
gulden per jaar; alles wat daarboven kwam, was ten laste des hertogen.
Zonder eenigen twijfel waren deze laatste bepalingen, in de oogen der Staten,
de kern des verdrags. 't Was alleen met het oog op Frankrijk's militaire hulp, dat zij
zich getroostten, den hertog te aanvaarden. Doch hoe konden zij gelooven, dat
deze er in toestemmen zou, slechts een soldenier voor de Nederlanden te wezen
en zich voor dezelve te ruïneeren, om den wille van een ijdelen titel? Reeds had
hij, tijdens de onderhandelingen van le Plessis, meer geëischt. Hij had ‘souvereine
vorst’ willen zijn; zoo hij niet verder aandrong, was het omdat zijne zendelingen hem
voorhielden dat, eens in de Nederlanden gekomen, de fortuin hem wel het gezag
(2)
zou geven dat hij wenscht . Op het oogenblik dat hij het verdrag teekende, was hij
dus reeds besloten, het zoo spoedig mogelijk te verkrachten.

(1)
(2)

Muller et Diegerick: Correspondance du duc d'Anjou, deel III, blz. 663.
Ibid., blz. 480.
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Zelfs op het punt dat de Staten-Generaal het meest aan 't harte lag, het militair
verbond met Frankrijk, bedroog hij ze schaamteloos. Hendrik III wilde Spanje wel
bestoken en benauwen, doch zonder het tot een oorlog te laten komen. Terwijl hij
zijn broeder schreef hem ‘tot zijn hemd’ te zullen bijstaan, deed hij hem zweren dien
brief slechts aan de afgezanten te zullen toonen en nooit die verbintenis tegen hem
(1)
te zullen inroepen . Katharina dei Medici, die niet geloofde aan het huwelijk van
den hertog met Elisabeth, bleef harerzijds voor hem de hand eener infante hopen.
Zij beeldde zich in, dat Philips II haren zoon tot schoonzoon nemen zou, om hem
den muiters te ontrukken. Anjou liet haar begaan, bereid als hij was zijne aanstaande
n

onderdanen te verraden, zoo de listen zijner moeder lukten. Den 5 Augustus 1581
beloofde hij haar van zijne onderneming te zullen afzien, zoo de koning van Spanje
n

hem een zijner dochters wilde geven, en, den 23 September, kreeg de Fransche
afgezant te Madrid opdracht, in dien zin te handelen. Dat waren ijdele pogingen.
Daar Philips en zijne ministers zeker waren, dat Hendrik III den hertog niet zou
helpen, hechtten zij niet het minste belang aan de kuiperijen van den trouweloozen
en eerzuchtigen prins. Granvelle gaf bewijs van meer doorzicht dan de prins van
Oranje, toen hij, schokschouderend, de erkenning van Anjou door de Nederlanden
(2)
eene ‘klucht’ heette .
Toch liet die klucht toe, een einde te stellen aan de dubbelzinnigheden die den
politieken toestand nog benevelden en dezes revolutionnair karakter klaar te doen
uitschijnen.
Om te beginnen, deed zij den armen aartshertog Mathias begrijpen, dat zijne
belachelijke rol afgeloopen was. Reeds in October 1580 ried Lazarus von Schwendi
hem aan te vertrekken, vermits de provinciën zich niet schaamden met Frankrijk te
(3)
onderhandelen , terwijl de keizer hem vermaande naar Duitschland terug te keeren.
n

Hij luisterde naar dien raad. Den 30 December richtte hij zich nederig tot de Staten,
om te

(1)
(2)
(3)

J.H. Mariéjol: La Réforme et la Ligue, in Lavisse: Histoire de France, deel VII, blz. 207 (Parijs,
1904).
Groen van Prinsterer: Archives, deel VIII, blz. 85.
Eiermann: Lazarus von Schwendi, blz. 92.
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weten wat hem voortaan te doen stond en om zijne achterstallige jaarwedde te
vragen. Van de hem verschuldigde 233,333 gulden, had hij er slechts 39.603
(1)
getrokken . Hij kan de uitgaven zijns huizes niet betalen, en die armoede geeft iets
treurigs, maar ook iets koddigs aan de wederwaardigheden van dien onnutten
landvoogd, die in den weg loopt, doch dien men niet kan afdanken, omdat men hem
n

zelf geroepen heeft. Ten slotte nam hij zijn ontslag, dat de Staten op 7 Maart 1581
aanvaardden. Beleefdheidshalve beloofde men hem eene rente van 5000 gulden,
die hij nooit trok. De vorderingen zijner schuldeischers hielden hem nog eenigen
n

tijd in de provinciën. Hij trok den 29 October terug naar Weenen, ongetwijfeld zonder
iets begrepen te hebben van de gebeurtenissen, met dewelke hij zich zoo
onbezonnen ingelaten had.
n

Hij kon nog, den 26 Juli 1581, de plechtige proclamatie bijwonen, bij dewelke de
Staten-Generaal Philips II vervallen verklaarden. De hertog van Anjou had, op 23
Januari van hetzelfde jaar, te Bordeaux, de te Le Plessis vastgestelde artikelen
bekrachtigd, waardoor die opperste bevestiging der Revolutie onvermijdelijk werd.
Die bevestiging rechtvaardigde overigens de overdracht der souvereiniteit die ging
plaats hebben, door het natuurlijk recht, ‘het voorbeeld van alle bedrukte volkeren’,
(2)
en de schennis van 's lands wetten en costumen . 't Is, inderdaad, in naam van het
recht des volks en in naam van 's lands staatsregelingen, dat de koning van Spanje
‘afgezworen’ werd. De historische traditie en de theorie der anti-monarchalen
verbonden zich tegen hem. Men verwierp hem om den wille van het verleden zooals
van het tegenwoordige. Van die twee reeksen beschouwingen, was echter alleen
de tweede zonder tegenspraak. Want daar, sedert den vrede van Atrecht,
staatsregelingen en privileges hersteld waren, konden de oude grieven niet meer
ingeroepen worden. Doch Philips bleef aan zijne gereformeerde onderdanen de
vrijheid van godsdienst weigeren. Aldus verzette hij zich tegen Gods woord en
schond hij de souvereiniteit des volks. Als tweevoudige dwin-

(1)
(2)

Gachard: Actes des Etats Généraux, deel II, blz. 411.
Muller et Diegerick: Correspondance du duc d'Anjou, deel III, blz. 654.
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geland, moest hij verdwijnen. En de politieke omwenteling die hem meevoerde en
het nieuwe recht in de Nederlanden deed zegevieren, was slechts de weerstuit van
de godsdienstige omwenteling die haar voorafging.
Eenige weken later kwam de hertog van Anjou aan de grens, met een leger. Hij
verplichtte Farnese het beleg van Kamerijk op te breken (17 Augustus) en nam bezit
van de stad; doch hij moest uit geldgebrek zijn leger afdanken, zoodat hij zijne
troonsbeklimming tot later uitstelde en naar Londen trok, om Elisabeth het hof te
(1)
maken .

III
Terwijl Oranje den hertog van Anjou tot verdediging der Nederlanden bijriep, bereidde
Farnese den aanval derzelve voor.
n

Philips II had hem, reeds van 13 October 1578 af, als eventueelen landvoogd
aangewezen, bij de mare der ziekte van don Juan, en deze laatste had hem, zooals
wij zagen, op zijn doodsbed, het bevelhebberschap over het leger en het bestuur
der zaken overgegeven. In weerwil van een deel zijner omgeving, bekrachtigde de
koning, op 29 November, de door zijn broeder getroffen schikkingen.
Zoon van Octaaf Farnese en van Margareta van Parma, was Alexander op 27
(2)
Augustus 1545 te Rome geboren . Heel jong naar Spanje gebracht, was hij aan
het hof met don Carlos en don Juan opgevoed, doch had er zijne persoonlijkheid
behouden. Zijne fijne en sterke Italiaansche natuur had weerstaan aan de
Castiliaansche omgeving. Gansch anders dan een Rudolf of een Albrecht van
Oostenrijk, had de invloed van het Escuriaal maar weinig vat op hem gehad, en
nooit beschouwden de Spanjaards dien neef huns konings als een der hunnen.
Hij had het zeldzaam geluk de sluwheid des staatsmans en tevens de
krachtdadigheid des krijgsmans te bezitten. Hij han-

(1)
(2)

Omtrent Anjou's houding, zie P.L. Muller: Bijdragen tot de geschiedenis der scheiding van
Noord- en Zuid-Nederland. Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis, 1894.
Omtrent zijne jeugd, zie P. Fea: Alessandro Farnese (Turijn, 1886).
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teerde de schop met de soldaten, waagde zich in de loopgraven, kon een
ruiterij-aanval aanvoeren. Doch zijn moed vervoerde hem nooit zoo zeer, dat hij,
als bijvoorbeeld Hendrik IV, zijne koelbloedigheid verloor. Hij liet zich nooit door zijn
moed medesleepen: hij beheerschte hem en benuttigde hem tot zijn doel. Hij was
niet onbezonnen en steunde nooit op het toeval. Zoowel bij oorlog als bij
onderhandeling, overlegde hij zijne plannen, zonder overhaasting, zonder
ontmoediging, tot dat het oogenblik van handelen daar was. Zijne voorzienigheid
steekt zonderling af bij de onbedrevenheid zijner Spaansche voorgangers. Eigenlijk
was zijn karakter ietwat verwant met dat van Willem van Oranje, hoe zeer ook beide
mannen van aard, opvoeding en geloof verschillen. Doch bij den eene als bij den
andere ontmoet men dien helderzienden wil, dezelfde halsstarrigheid gepaard met
dezelfde behendigheid, dezelfde richting van alle wilskracht naar het beoogde doel.
Minder rondborstig en goedhartig, doch bevalliger en hoofscher dan Oranje, maakt
Parma zich, evenzeer als deze, in zijne omgeving bemind. Zijne vijanden zelven
(1)
brengen hulde aan zijne hoffelijkheid, bescheidenheid en menschelijkheid . In de
brieven die hij in Spanje schrijft, bemerkt men met verbazing dat hij zonder haat en
(2)
zonder verachting van de Nederlanders spreekt .
Don Juan was slechts met tegenzin naar de Nederlanden gekomen. Hij vond de
rol dien Philips II hem wilde doen spelen, beneden zijne waardigheid. Farnese,
integendeel, wijdde zich met hart en ziel aan zijne taak. Het was alsof hij er eene
eer in stelde, te slagen in hetgeen de beruchtste Spaansche krijgslieden mislukt
was. Bovendien, trok de oorlog in de Nederlanden nu gansch Europa's aandacht.
't Was eene heldendaad, een einde te stellen aan een strijd tusschen Catholicisme
en Hervorming, tusschen Monarchie en Republiek, en een tegenstrever als Willem
van Nassau klein te krijgen. Farnese onderschatte den prins niet en had dezes
vogelvrijverklaring slechts met weerzin geteekend.

(1)
(2)

e

Kervyn de Lettenhove: Documents sur l'histoire du XVI siècle, blz. 282.
Piot: Correspondance de Granvelle, deel IX, blz. 96, 122.
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Voor een man, die gretig was zoo'n zware taak te verrichten, verhoogden de
moeilijkheden der onderneming nog dezer aantrekkelijkheid. Bij den dood van don
Juan scheen de toestand hopeloos. Het koninklijk leger was ontoereikend, en de
oorlog dien Philips II tegen Portugal begonnen had, liet niet toe, versterkingen naar
de Nederlanden te zenden. Farnese kon in den beginne maar verdedigenderwijs
te werk gaan, zich in het kamp van Bouges verschansen en de gebeurtenissen
afwachten.
Weldra had hij zich rekenschap van den toestand gegeven en den weg gevonden
dien hij moest opgaan. Zoodra hij bemerkt had, dat inwendige twisten de ‘generaliteit’
beroerden en hare krachten verlamden, besloot hij die te nutte te maken. De
Orangistische politiek had voor kenspreuk ‘Eendracht maakt macht’; hij stelde
tegenover dezelve het ‘Verdeel om te heerschen’. Hooger zagen wij hoe hij de
ontevredenheid der Waalsche provinciën aanwendde, om ze van de Unie te doen
afscheiden. Hij verkoos een vasten gedeeltelijken vrede boven een
hersenschimmigen algemeenen vrede. Zijn bezonnen geest had de mislukking van
het Congres van Keulen voorzien en hij stemde er niet in toe, zooals de keizer
gewenscht had, tijdens het Congres de onderhandelingen met Artesië en Henegouw
af te breken. Als hij vrij mocht handelen, was hij zeker, zijn doel te bereiken. Het
verdrag van Atrecht bewijst, dat hij helder zag.
Terwijl hij aan 't onderhandelen was, richtte hij zijn leger in; hij huurde in
Duitschland 24,000 voetknechten en 7000 paarden, en in het voorjaar 1579, waagde
hij den aanval. Hij zond den ouden Mondragon naar Gelderland, zijne ruiterij in
Brabant, en versloeg de Staatschen te Borgerhout. Vervolgens ondernam hij de
belegering van Maastricht, om zich een uitweg naar Duitschland te banen en een
stevig steunpunt op de Maaslijn te krijgen. Vier maanden lang bleef de stad heldhaftig
n

wederstaan. Zij werd eindelijk stormenderhand ingenomen den 29 Juni 1579, en
Farnese kon de door den langen tegenstand verbitterde soldeniers niet beletten,
zich opnieuw over te leveren aan de gruwelen, waaraan zij sedert den hertog van
Alva gewend
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waren. De mare liep, dat, na de plundering der stad, 1700 vrouwen onder de dooden
(1)
gevonden werden .
Nu bedreigde het koninklijk leger de oproerige provinciën van uit het Oosten en
het Zuiden, en zijne eerste overwinningen deden weldra verscheidene steden afvallig
worden. 's-Hertogenbosch en Mechelen verjoegen de Calvinistische bezettingen.
George van Rennenberg verliet, in Friesland de Staten om naar 's konings dienst
over te gaan. Kortrijk opende zijne poorten op 27 Februari 1580.
Doch Farnese's vorderingen kostten hem duur. Om de verzoening der Waalsche
provinciën te bewerken, had hij zijne vreemde troepen moeten wegzenden, en nu
zag hij zich gestuit door de noodzakelijkheid, met de ontredderde regimenten van
Montigny en der ‘Malcontenten’ een nieuw leger samen te stellen. Uit Spanje, waar
de oorlog met Portugal voortduurde, kreeg hij slechts onbeduidende hulpmiddelen.
Ten slotte liet het verdrag van Atrecht hem maar het gezag tot de komst van een
landvoogd van koninklijken bloede. Op 3 Maart 1580, schonk Philips II, op Granvelle's
aanraden, het beheer der Nederlanden terug aan Margareta van Parma. Die
aanstelling beantwoordde voorzeker aan de voorwaarden van den met de katholieken
gesloten vrede, maar zij verraadt ook het ongeneesbaar wantrouwen, dat de koning
koesterde jegens een ieder die zich niet aan lijdelijke gehoorzaamheid wilde
onderwerpen. Verheugde hij zich in de door Farnese behaalde voordeelen, zoo
verontrustte hij zich over de, zijns inziens, veel te persoonlijke richting zijner politiek.
Hij vond de aan de Waalsche provinciën vergunde voorwaarden overdreven, en
had besloten zijn neef alleen de leiding van den oorlog over te laten, terwijl Margareta
van Parma, hoe oud en versleten ook, de burgerlijke regeering zou waarnemen
volgens Granvelle's bevelen en onderrichtingen.
Doch dat ging niet. Farnese verstond vrij te blijven en niet met zijne moeder de
eer en de verantwoordelijkheid zijner

(1)

Voor Farnese's krijgsverrichtingen, die hier niet in 't bijzonder kunnen uiteengezet worden,
volstaat het te verwijzen naar Strada: De Bello Belgico (Rome, 1632) en naar Alessandro
Farnese van P. Fea.
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zending te deelen. In de toenmalige omstandigheden was het teenemaal
onontbeerlijk de diplomatie en de krijgsverrichtingen tegelijk te leiden en aan een
zelfden wil te onderwerpen. In den zomer 1580 te Namen aangekomen, speelde
Margareta er slechts een onbeduidende en belachelijke rol. Behalve Mansfeld die,
dank zij haar, den invloed hoopte te herwinnen, dien zij hem dertien jaar vroeger
gelaten had, merkte niemand hare aanwezigheid op. Zij twistte met haren zoon,
(1)
weende, maakte zich driftig, verweet hem zijne ‘vervloekte afgunst’ ; toch wilde hij
haar niet het minste deel van het gezag afstaan. Op den langen duur moest de
n

koning zelf toegeven. Den 13 December 1581, werd de regeering officieel aan
Farnese toevertrouwd. Dit was een eerste schennis van den vrede van Atrecht.
Deze verwekte overigens geenerlei protest. Een ieder erkende, inderdaad, dat
alleen Farnese de protestantsche provinciën kon bedwingen. Vermits de oorlog
voortduurde, moest de volmacht des hertogen wel verlengd, en, van voorloopig,
bestendig worden. Bovendien deed hij blijkbaar zijn best, om het vertrouwen der
verzoenden te winnen. Alle Spanjaards had hij uit zijne omgeving verwijderd: zijn
eerste minister was Jan Richardot, gewezen lid van den Raad van aartshertog
Mathias, die tot aan den vrede van Atrecht de Staten trouw gebleven was en die,
in spijt van zijne Bourgondische afkomst, door zijn lang verblijf alhier Nederlander
(2)
geworden was . De bevelhebbers des legers behoorden tot den hoogen adel; de
oude Mansfeld had den titel van generaal-adjudant; de markgraaf van Roubaix dien
van generaal der ruiterij. De bestuursraden, de justitie-raden, de posten van het
bestuur waren aan inlanders voorbehouden. Men kon geenerlei onwettigheid
aanklagen. In 1581 was de baron van Hèze, wegens verraad aangehouden, vóór
de provinciën terecht gesteld en door haar ter dood veroordeeld geworden. In der
waarheid bestond de intieme omgeving des hertogen schier alleen uit Italianen, wier
verfijnde en bedorven zeden tegelijk bewonderd en gehekeld wer-

(1)
(2)

Piot: Correspondance de Granvelle, deel VIII, blz. 364.
Zie J. Brants: Jean Richardot. Bull. de l'Acad. royale de Belgique, Classe des Lettres, 1901,
blz. 831 en volg.
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den. Doch de afkeer, dien zij voor de Spanjaards koesterden, deed hun veel
vergeven.
Evenwel bleef de toestand onrustwekkend. Niettegenstaande de titels, de
onderscheidingen, de mercedes, waarmede de koning de ‘Malcontenten’ overladen
had, waren velen huns ondanks verzoend. De samenzwering van Hèze getuigde
hoe broos sommige bekeeringen waren. Mansfeld en Roubaix waren doodsvijanden
geworden. Blijkbaar waren de Waalsche edelen enkel uit noodzakelijkheid tot den
koning teruggekeerd: niemand onder hen diende met geestdrift en zonder
(1)
bijbedoeling .
Ten slotte was het door zulke onwillige oversten aangevoerde leger veel te zwak.
Het had aan de ergste gevaren blootgestaan, hadden de rebellen het kloekmoedig
aangedurfd. Doch dezer slecht betaalde, slecht aangevoerde, in de bezettingen
verstrooide troepen wachtten steeds op de hulp van Anjou en waagden den aanval
niet. Om Anjou den toegang tot de Nederlanden af te snijden, had Farnese de
belegering van Kamerijk aangelegd. Hij had den tijd niet, de stad in te nemen vóór
de komst des hertogen; hij blies den aftocht bij dezes nadering en liet hem de stad.
Gelukkig lieten het plotseling vertrek van Anjou en de verstrooiing zijner regimenten
toe, een aanval tegen Doornijk te wagen. Onder al de Waalsche steden, was Doornijk
alleen Staatsch gebleven en zonder de inneming dezer strategische stelling was
de verovering van Vlaanderen niet mogelijk. De bezetting was ontoereikend.
Niettegenstaande de smeekingen van haren bevelhebber, den prins van Epinoy,
had men hem geenerlei versterking gezonden. Farnese maakte eene afwezigheid
n

van Epinoy ten nutte om de stad te omsingelen. Het gelukte hem, ze den 30
November 1581 in te nemen.
Met de op dien dag geteekende capitulatie begint een nieuwe politiek. Voortaan
is het uit met stormenderhand ingenomen steden en met slachtingen. In stede van,
zooals Alva, zich door schrikaanjaging op te dringen, wil Farnese door
goedertierenheid winnen. De door Richardot onderhandelde

(1)

Granvelle schrijft dan ook in 1582, dat hunne houding schandelijk is. Groen van Prinsterer:
Archives, deel VIII, blz. 56.
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voorwaarden van overgave zijn zoo gematigd, dat zij de algemeene verwondering
verwekken. De bezetting trok met krijgsmanseer af, en de overwinnaar, welke de
prinses van Epinoy, die dapper te midden van de belegerden gebleven was, wilde
(1)
vereeren, liet haar ‘met heel haar gevolg’ de stad verlaten . Wat de poorterij betreft,
deze kreeg, mits eene boete van 200,000 gulden, algeheele kwijtschelding, met
behoud van al hare privileges. Daarentegen vroeg zij te vergeefs het behoud der
Pacificatie van Gent. Door hare vraag af te slaan wilde de overwinnaar beduiden,
dat hij verstond het koninklijk gezag te herstellen, zooals het onder Karel V was.
Doch hij wachtte zich wel, de talrijke protestanten van Doornijk te behandelen als
deze zou gedaan hebben, en juist zijne houding tegenover hen is het merkwaardigste
van die capitulatie. Ongetwijfeld kon er geen spraak meer zijn, de beoefening van
den hervormden godsdienst te dulden, doch zij die hem beleden, werden niet vogelvrij
verklaard. De afvalligen, die ‘zonder ergernis’ wilden leven, mochten in de stad
blijven; de anderen moesten het land verlaten, doch mochten eerst hunne have
(2)
verkoopen . Was hun lot waarlijk droef, toch werden zij niet meer als booswichten,
en hun geloof niet meer als eene schandvlek beschouwd; hunne uitdrijving was
geene straf meer, doch het onverbiddelijk gevolg van het grondbeginsel van den
Staatsgodsdienst.
Kort na de inneming van Doornijk kwam de hertog van Anjou, op zijne terugreis
van Londen (10 Februari 1582), bezit van de Nederlanden nemen. Dadelijk liet hij
zich huldigen als hertog van Brabant en als graaf van Vlaanderen, vervolgens ging
hij zich te Antwerpen, bij Willem van Oranje vestigen. Doch de troepen, die hij in
Frankrijk gelicht had en die maarschalk Biron naar de proviciën bracht, waren op
verre na niet talrijk genoeg. Zij konden Farnese niet beletten, de stad Oudenaarde
te blokkeeren en haar op 5 Juli 1582, na drie maanden wederstand, eene capitulatie
(3)
op te leggen in denzelfden aard als die van Doornijk . Hendrik III, voor wiens
bondgenoot-

(1)
(2)
(3)

Omtrent de door de legende zeer overdreven rol van de prinses van Epinoy tijdens de
belegering, zie Gachard: Essais et Notices, deel II, bl. 369.
Gachard: Analectes belgiques, blz. 369.
e

Bull. de la Comm. roy. d'Hist., 3 reeks, deel XIII [1872], blz. 75.
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schap Anjou borg gestaan had, zag naar de Nederlanden niet om. Het bleek wel,
dat de nieuwe vorst veel meer beloofd had dan hij houden kon, en dat op hem niet
te tellen viel, om een einde aan den oorlog te stellen. Dit was voldoende om het
wantrouwen te rechtvaardigen, dat hij altijd ingeboezemd had. De onwil dien hij
rondom zich voelt, maakt hem weldra teenemaal machteloos. Vermits hij de
voorwaarden van het verdrag van Bordeaux niet naleeft, achten de provinciën zich
ook niet gehouden, die na te leven. Reeds op 9 Augustus 1582, klaagt Elisabeth,
dat men zoo weinig achting jegens den hertog betoont en dat men hem de beloofde
(1)
toelagen niet geeft . De Calvinisten, verontwaardigd omdat hij te Antwerpen in de
St-Michielskerk de katholieke diensten bijwoont, verdenken hem van de snoodste
n

inzichten. Bij den aanslag van Jaureguy op Willem van Oranje, den 18 Maart,
geloofden velen, dat hij medeplichtig aan deze misdaad was.
De misnoegdheid, die hij verwekt, is zoo groot als die welke hij zelf gevoelt. Hij
is slechts uit persoonlijke eerzucht naar de Nederlanden gekomen. Hoe zou hij zich
offeren aan de verdediging van hunne vrijheden, die hij veracht, en van den
gereformeerden godsdienst, dien hij niet belijdt? Wat hij wil, is regeeren en, als zijn
broeder, eene kroon dragen. Hij is verontwaardigd over de voogdij der
Staten-Generaal en hij is vast besloten, die af te schudden. Reeds einde 1582
beraamt hij een aanslag tegen dit land, dat hij gezworen heeft te bevrijden. Om het
te onderwerpen, zal hij de troepen aanwenden, die het van den Spanjaard moesten
n

verlossen. Behendig voorbereid, breekt het komplot den 17 Januari 1583 uit.
Duinkerken, Dendermonde en Antwerpen worden plotseling overweldigd door de
onder hunne muren gelegerde Fransche korpsen. Tegen alle verwachting in, mislukte
het verraad. Na een verwoed straatgevecht, dreef de Antwerpsche burgerij de
aanvallers terug, en de erbarmelijke aftocht der ‘Fransche furie’ maakt den hertog
van Anjou nog hatelijker.
Toch bleef Willem van Oranje in Frankrijk hopen en, in

(1)

Groen van Prinsterer: Archives, deel VIII, blz. 120.
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Maart, kon hij eene verzoening tusschen den hertog en de Staten bewerken. Anjou
liet in dezer dienst de troepen die hij tegen hen gelicht had. Hij zelf, verbitterd,
vernederd, trok zich te Duinkerken terug (10 April), waar hij, door een nieuwe
trouweloosheid, van Farnese de verzaking der aanspraken van Philips II op Kamerijk
(1)
trachtte te bekomen, ten prijs van den afstand van Winoksbergen en Duinkerken .
Doch Farnese, die hem eerst gevreesd had, bejegende hem nu met verachting.
Terwijl Anjou laaghartig de gereformeerden verried, bekwam hij zelf van de
katholieken eene toegeving die hij reeds lang wenschte. Al te behendig om den
vrede van Atrecht te breken, had hij dien omgewend. Hij had zoo behendig den
algemeenen wensch, een einde aan den oorlog te zien stellen, ten nutte gemaakt
en de geestelijkheid overreed dat de ketterij diende tegengewerkt, dat hij in Januari
1582 van de Staten van Atrecht de toelating bekomen had, Spaansche en
Italiaansche soldaten te nemen; eenige dagen later bekwam hij dezelfde machtiging
van de Staten van Henegouw. Het einde van de vijandelijkheden in Portugal liet
Philips II nu toe, geld en troepen te zenden. Reeds in de maand Augustus kwamen
drie Spaansche tercios in de Nederlanden; weldra werden zij gevolgd door
(2)
Italiaansche regimenten .
Farnese's grootere krijgsmacht laat hem toe, het verzonnen plan uit te voeren.
De muiters kunnen in open veld maar een legertje van 6000 man, door Biron
aangevoerd, tegenover hem stellen. Het overige hunner troepen bezet de groote
(3)
steden, die zich tijdens de onlusten, naar de wijs der Hugenoten , verschanst
hadden. In stede van ze te beschieten en te bestormen, zal de hertog ze eenvoudig
door omsingeling verhongeren, een langdurig doch zeker middel, dat hem toelaat
met de belegerden te onderhandelen en ze te nopen, zonder bloedvergieten, een
eervolle capitulatie te teekenen. Zijne krijgsverrichtingen bestaan dus in het afsluiten
der rivieven, in het oprichten van vestingen en blokhuizen, in het beletten der pro-

(1)
(2)
(3)

Gachard: Correspondance de Guillaume le Taciturne, deel V, blz. XLI.
Piot: Correspondance de Granvelle, deel IX, blz. 273.
Wil zeggen, door middel van aarden wallen.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

185
viandeering van de steden en geduldig wachten totdat hongersnood deze noodzaakt
zich over te geven. In den langdurigen veroveringsoorlog, sedert het voorjaar 1583
aangevangen, komt geen enkele regelmatige veldslag voor. Hij moet wel vooruit,
volgens de regelen der belegeringskunst, en hij steunt veel meer op zijne ingenieurs
dan op zijne officieren.
De verrichtingen begonnen in Januari 1583 met de omsingeling van Ieperen, dat
met een gordel van vestingen omringd werd. Vervolgens, in de lente, - terwijl Farnese
door Brabant marcheert en, door de inneming van Diest (28 Mei), van Sichem (einde
Mei) en van het slot van Westerloo (5 Juni), de gemeenschap tusschen Brussel en
Antwerpen bedreigt, niettegenstaande de pogingen van Biron, die bij Steenbergen
verslagen wordt, - slaan Montigny, La Motteen Mondragon het beleg vóór Duinkerken,
dat de hertog van Anjou op 29 Juni verlaten heeft, om bij Hendrik III te Parijs hulp
n

te gaan afsmeeken. De stad geeft zich den 16 Juli over, en dadelijk wordt haar
voorbeeld gevolgd door al de naburige kleine plaatsen, Nieuwpoort, Diksmuide,
Winoksbergen en Veurne. Toch wordt, in het Noorden, Friesland behendig verdedigd
door Verdugo, terwijl Steenbergen genomen wordt door Haultepenne en Zutphen
n

door Taxis (23 September); deze laatste verrichting verzekert den toegang over
den IJsel.
Reeds in Juni blijkt de toestand der muiters zoo hachelijk, dat Willem van Oranje
en de Staten-Generaal Antwerpen verlaten en de wijk naar Holland nemen. In al de
groote steden van het Zuiden, doen de vorderingen van het koninklijk leger de
katholieken moed scheppen. Openlijk eischen zij den vrede en, zonder de
aanwezigheid der bezettingen, zouden zij niet aarzelen in opstand te komen.
Hunnerzijds beginnen de Calvinisten te wanhopen. Niettegenstaande Oranje's
beloften, krijgen zij geene versterkingen; aan zichzelven overgelaten, meenen zij
dat zij verraden zijn. Te Gent komen Hembyze's aanhangers weer aan 't bewind,
verklaren zij zich overmoedig vijanden des prinsen en doen zij, om hunne breuk
met hem te bekrachtigen, een jongen intrigant. Karel van Chimay, tot stadhouder
van Vlaanderen uitroepen. Toch schijnt de toestand zeer somber. De Schelde is te
Wetteren afgedamd en, daar Farnese het land
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van Waas, Hulst, Sas-van-Gent bezet, is alle verkeer met de zee afgebroken.
Ieperen, wiens garnizoen te zwak is om de rondom zijne muren opgerichte blokkade
(1)
door te breken, geeft zich op 7 April 1584 over . Te Brugge geeft de omsingeling
de bevolking aan hongersnood prijs. De prins van Chimay, die de stad verdedigt,
(2)
onderwerpt zich in Maart , en de burgerij vraagt niet beter dan hetzelfde te doen.
Want de magistraat schat op 40,000 het aantal menschen, die sedert acht maanden
van ellende omkwamen, en volgens de verklaring van de pestmeesters, ‘die met
de roode kleeren door de straten gaan’, telt men meer dan honderd sterfgevallen
(3)

n

per dag . Den 20 Mei capituleert Brugge eindelijk ook en aanvaardt het, als Ieperen,
(4)
de aan Doornijk opgelegde voorwaarden .
Nu kan Farnese al zijne krachten aanwenden tegen Gent, dat zich geducht
verschanst en de velden rondom zijne wallen onder water gezet heeft. Doch,
niettegenstaande een aan Brussel ontleende versterking van 400 man, is zijne
bezetting te zwak om te beletten dat de stad van dag tot dag nauwer ingesloten
wordt. De boeren uit den omtrek, die met hun vee naar de stad gevlucht zijn, en in
de kelders, in de kerken, op de openbare pleinen huizen, brengen de wanorde tot
het uiterste. Opgezweept door den honger, leeft het volk in verbittering. Voorstanders
van den vrede en onverzoenlijke Calvinisten vallen elkander aan onder de kreten
van ‘Vrede! Vrede!’ en ‘Religie! Religie!’
Hembyze zelf begrijpt het hachelijke van den toestand. Hij onderhandelt met
Farnese en verklaart zich bereid, mits eenige toegevingen aan de hervormden,
(5)
‘nederig dienst aan Zijne Majesteit’ te doen . Doch alle manhaftigheid is niet
onderdrukt. De hongersnood, die de eenen ontmoedigt, prikkelt de anderen, en
verscherpt nog hunnen haat voor Spanje en voor de Roomschen. Trots alles, blijven
zij hopen. Van uit Antwer-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

e

Zie de capitulatie in Bull. de la Comm. roy. d'Hist., 3 reeks, deel XIII [1872], blz. 80.
e

Bull. de la Comm. roy. d'Hist., 3 reeks, deel IV [1863], blz. 506 en volg.
Ibid., blz. 526.
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pen, moedigt Marnix hen aan. Zelfs de moord op den prins van Oranje slaat hen
n

niet terneer: de magistraat laat den 28 Juli aan Maurits van Nassau het rouwbeklag
der stad aanbieden en hem gelukwenschen met zijn besluit, den oorlog tegen de
Spaansche tirannie voort te zetten. De belegeringskoorts zet tegelijk tot heldendaden
en tot wreedheid aan. Hembyze, wegens verraad ter dood veroordeeld, wordt den
n

4 Augustus geschavotteerd; tal van verdachten worden ter dood gebracht of
gefolterd. Edoch de hongersnood zet zijn werk voort, en Dendermonde, wiens
n

bezetting niet meer betaald, en dat door Ryhove verlaten wordt, valt den 18
Augustus in het bezit der Spanjaards. Voortaan blijft Gent, dat van alle kanten
ingesloten is en de uiterste grens des rampspoeds bereikt heeft, niets anders over
dan het hoofd te buigen voor den overwinnaar, die meedoogenloos zijn langen
doodsstrijd toeziet.
n

De onderhandelingen begonnen op 1 September 1584, en de vrede, den 17
(1)
gesloten, verbaasde de belegerden zelven . Na een zoo verwoeden weerstand,
na zoovele slagen den katholieken toegebracht, na zooveel hoon den koning
aangedaan, verwachtten zij zich aan een voorbeeldige straf, of allerminstens aan
de vernederingen en lijfstraffen waarmede Karel V hunne vaderen in 1540 gekastijd
had. Farnese was zoo behendig hunne vrees te verschalken, en zijne
grootmoedigheid maakte des te meer ophef daar zij teenemaal onverwacht was.
Evenals aan Doornijk, Ieperen en Brugge, schonk hij aan Gent een algemeene
kwijtschelding. Alle vóór de onlusten in zwang zijnde costumen werden hersteld.
De stad moest 200,000 gouden kronen leveren, alsmede drie gijzelaars, aan wie
de hertog het leven schonk, om de gelegenheid te hebben te kunnen verklaren, dat
het oproer maar door een klein getal belhamels onderhouden was geweest. De
vraag der protestanten, hun godsdienst te mogen beoefenen hetzij in eene kerk,
(2)
hetzij in een privaat huis, of zelfs op den buiten , werd verworpen, doch een termijn
van twee jaar werd hun gegund om te besluiten of zij wilden leven in de belijdenis
van den ouden Roomsch-katholieken

(1)
(2)

e

Bull. de la Comm. roy. d'Hist., 3 reeks, deel XIII [1872], blz. 104.
Ibid., blz. 103.
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godsdienst. De vertegenwoordiger van den katholieken koning kon niet verder gaan,
wilde hij niet door zijn meester verloochend worden. Hij wist zoo goed, dat hij den
muiters bovenmatige toegevingen gedaan had, dat hij zich verhaastte daarover aan
(1)
Philips II verschooning te vragen .
Het verlies van Gent was, voor de muiters van het Zuiden, veel gevoeliger dan
de dood van Willem van Oranje. Werkelijk had Balthazar Gerard een nuttelooze
misdaad begaan. Willem, dien de Spanjaards steeds als den belhamel beschouw
den, leidde het oproer niet meer. Zijne politiek van nationale eenheid was immers
vóór hem verdwenen. Sedert een jaar verloor zij gedurig terrein, naarmate men hem
van Brussel naar Antwerpen, en vervolgens van Antwerpen naar Holland zag wijken.
Zijn beroep op Anjou was de laatste poging geweest om de ‘generaliteit’ goedschiks
kwaadschiks te herstellen: het was integendeel haar genadeslag geweest. Niemand
dacht nog aan het ‘gemeene vaderland’. Holland en Zeeland scheidden zich van
de andere gewesten af, en zonden hun troepen noch geld. In 1584 waren zij weder
in denzelfden toestand als in 1572 en de prins, dien zij weder tot hen gekregen
hadden, liet zich door hen overmeesteren. Hij was eens, voor luttel tijds,
luitenant-generaal van al de Nederlanden geweest: hij was nog slechts stadhouder
der zeeprovinciën. Van nu af aan, handelde hij in gemeen overleg met hunne eigen
Staten, wier vastberadenheid en krachtdadigheid afstaken tegen de machteloosheid
en de lamlendigheid van de Staten-Generaal of liever van het naar Holland gevluchte
overblijfsel derzelven, om hetwelk de provinciën zich niet meer bekommerden.
Toch hadden de Staten, bij den dood des prinsen, de voortzetting van den strijd
(2)
besloten , hoewel zij daartoe over geen enkel middel beschikten. De
hersenschimmige hulp van Frankrijk bleef hunne laatste hoop. Reeds vóór dat zij
kennis hadden

(1)

(2)

e

Bull. de la Comm. roy. d'hist., 3 reeks, deel XIII [1872], blz. 109. Hij heeft zorg hem te doen
opmer en, dat de overgave van Gent onontbeerlijk was voor het wel lagen der verrichtingen
tegen Antwerpen.
De heer Huyzinga heeft bewezen (Bijdragen voor Vaderlandsche geschiedenis, 1907), dat
dit besluit niet genomen werd door de Staten van Holland, doch door de afgevaardigden der
Staten-Generaal, onder dewelke die van Brabant, Vlaanderen en Mechelen, welke toen te
Delft gevestigd waren.
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n

(1)

van den dood van den hertog van Anjou, den 10 Juni aan de tering gestorven ,
hadden zij zich getroost (25 April), koning Hendrik III als zijn eventueelen opvolger
te erkennen, en die persoonlijke vereeniging der Nederlanden met Frankrijk te
(2)
aanvaarden, die het verdrag van Bordeaux zoo zorgvuldig trachtte te vermijden .
Die onberadenheid diende overigens tot niets. Verre van er aan te kunnen denken,
Spanje aan te vallen, moest Hendrik III zich tegen hetzelve verdedigen. Op 31
December 1584 nam Philips II zijne weerwraak op de Valois'; hij verbond zich, bij
het verdrag van Joinville, met de Guise's en met de Fransche katholieken en ontwierp
samen met hen den oorlog tegen de Hugenoten en tegen den erfgenaam der kroon,
koning Hendrik IV van Navarre. Derhalve kon de koning van Frankrijk onmogelijk
n

de Nederlanden helpen. Den 10 Maart 1585 weigerde hij uitdrukkelijk de
(3)
heerschappij over dezelve .
Dat alles sloeg Farnese mee. Eens Vlaanderen heroverd, bleef nog alleen Brabant
te bemachtigen om de onderwerping der zuidelijke provinciën te voltooien. Twee
der oudste en getrouwste vrienden van Willem van Oranje, kolonel van den Tympel
te Brussel, en Marnix, eerste burgemeester te Antwerpen, wachtten manhaftig den
aanval. De hertog van Parma leidde dien met al zijn talent. Terwijl hij, volgens zijne
doenwijze, door de blokkade de bezetting van Brussel onschadelijk maakte, wendde
hij al zijne kracht tegen Antwerpen aan. Hier kon geen omsingeling helpen. De
vestingen waren met belangrijke buitenwerken aangevuld geworden, waaronder de
nieuwe forten van Lillo en van Liefkenshoek, en een groot deel der omstreken was
onder water gezet. Het garnizoen, bestaande uit Franschen, die aangevoerd waren
door den zoon van La Noue, Téligny, en uit Schotten onder de leiding van Balfour,
was tamelijk talrijk en voldoende afgericht om uitvallen tegen den belegeraar te
wagen; ook verwachtte het eene versterking

(1)

(2)
(3)

Tijdens zijne ziekte was hij voortdurend met de Staten-Generaal in onderhandeling gebleven.
Zie P.L. Muller: Bijdragen tot de geschiedenis der scheiding van Noord- en Zuid-Nederland.
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis, 1904.
Muller-Diegerick: Correspondance, deel V, blz. 687.
Kervyn de Lettenhove: Les Huguenots et les Gueux, deel VI, blz. 594.
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van 1500 Engelschen, die door de Vlaamsche en Waalsche consistories in
Groot-Brittanje beloofd waren; ten slotte en vooral, scheen de Schelde, breed als
een zeearm, immer en altijd de proviandeering der stad te moeten verzekeren, want
het koninklijk leger beschikte over geen schepen om de geulen van den stroom te
bewaken. Doch de wetenschap overwon alle moeilijkheden, en Farnese's Italiaansche
ingenieurs verrichtten wonderen. De soldaten werden aardewerkers. De ‘vaart van
Parma’, dwars door het land van Waas gegraven, liet de platboomde vaartuigen en
de materialen tot het afsluiten van den stroom, schotvrij aanvoeren. Die onderneming,
die als niet te verwezenlijken geacht was, werd begonnen in September 1584 en
n

den 25 Februari 1585 voltooid, in weerwil van de hinderpalen, opgeworpen door
de natuur en door de vloot der belegerden. Het staketsel, dat over de Schelde
geworpen werd, moest de stad doen vallen, door de schepen met proviand te
beletten tot dezelve op te varen. Alle middelen om het door te breken werden dan
ook in 't werk gesteld. Doch het weerstond aan het vuur der branders en aan de
ontploffingen der helsche werktuigen.
n

Edoch, de Brusselaars waren zoodanig door den honger uitgeput, dat zij den 25
Februari afgezanten naar Farnese's hoofdkwartier, te Beveren, zonden om den
n

vrede te vragen. Zij verkregen dien den 10 Maart aan nog gunstiger voorwaarden
(1)
dan de Gentenaars . Klaarblijkelijk wilde de hertog, door zijne grootmoedigheid,
indruk maken op de verdedigers van Antwerpen. Om den wille van hare armoede,
stelde hij de stad van alle oorlogsschatting vrij; hij beloofde haar, er geene troepen
te zullen stellen en verleende de krijgseer aan de bezetting. Van den Tympel werd
met voorkomendheid bejegend en aanzocht, vredesvoorstellen aan Marnix te doen.
Eenige dagen later las hij voor de te Antwerpen vergaderde afgevaardigden der
Staten van Brabant een bittere klacht, waarin hij zegde, dat men hem met valsche
(2)
beloften gepaaid en schandelijk verlaten had .

(1)
(2)

e

Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 3 reeks, deel VIII [1866], blz. 405.
Ibid., blz. 420.
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En de schijn gaf hem gelijk. De Antwerpenaars zelven kregen walg van een
wederstand, waarvan zij alleen al den last droegen. Wel hadden de Staten-Generaal
den graaf van Hohenlohe opgedragen, in Januari 1585 eene diversie op
's-Hertogenbosch te beproeven: de ontoereikendheid der strijdkrachten had ze doen
mislukken. Niettegenstaande de strategische belangrijkheid van Antwerpen, dat
hunne grenzen beheerschte, konden Holland en Zeeland er niet toe besluiten,
hetzelve krachtdadig ter hulp te komen. Zij wendden hunne troepen slechts tot
hunne eigen verdediging aan en stuurden ze, na eenige looze aanvallen der
Spanjaards op den IJsel, in de richting van Zutphen, in stede van ze op Farnese's
gelederen te werpen. Ten slotte verdreef de houding van Hendrik III de laatste
begoocheling, die men nog omtrent het Fransch verbond hebben kon. Overigens,
sedert de inneming van het fort Lillo, den dag zelf van den moord op Willem van
Oranje, verloor de bevolking langzamerhand vertrouwen. De rijkste inwoners verlieten
heimelijk de stad. De oneenigheid tusschen de bezetting en de krijgsgilden der
poorterij werd van dag tot dag grooter. Toewijding tot de verdediging moest
langzamerhand onderdoen voor eigenbelang. De beenhouwers kwamen op tegen
de onderwaterzetting van verscheidene polders, waar hun vee weidde. In April
werden twee middelen beproefd tot het bevrijden der Schelde: een helsche machine
van Giannibelli, en een drijvende batterij, die veel geld gekost had en beteekenisvol
‘einde des oorlogs’ gedoopt werd; beiden mislukten, wat bittere teleurstelling
n

verwekte. Eenige weken later, den 26 Mei, maakte Farnese zich, na een bloedig
gevecht, meester van den Kauwensteendijk; nu kon de van alle kanten omsingelde
stad aan haar lot niet meer ontsnappen.
n

Reeds lang verwachtte Marnix zich aan een noodlottigen afloop. Den 23 Mei
schreef hij aan den hertog van Parma, dat men zou kunnen overeenkomen, ‘mits
(1)
eenige religie-vrijheden ’. Ja, hij gelooft zelfs, dat ‘God het hart des konings zal
verlichten’, hem tot verdraagzaamheid nopen en aldus

(1)

Lacroix: OEuvres de Marnix. Ecrits politiques, blz. 299. Zie ibid., blz. 239, de Apologie van
Marnix.
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een algemeene verzoening der protestantsche provinciën bewerken. Willem van
Oranje was niet meer daar, om hem door zijn voorbeeld te vervoeren en dat
bedrijviger dan krachtdadig karakter te steunen. Holland en Zeeland beschouwden
Marnix' houding als een verraad. Doch hadden zij, het jaar te voren, de Gentenaars
(1)
niet van lafheid beschuldigd ? Zij vergaten, dat de steden van het Zuiden, aan zich
zelven overgelaten, niet eeuwig konden wederstaan zonder geholpen te worden en
dat men van haar niet meer toewijding mocht eischen dan men jegens haar zelve
n

betoonde. De overgave van Mechelen, den 17 Juli, maakte den toestand van
(2)
Antwerpen nog hachelijker . Hongersnood stond voor de deur en zou zeker het
volk aanzetten, den vrede kost wat kost te eischen. De magistraat begreep, dat een
bijzondere vrede de ondergang der stad was, daar de Zeeuwen zeker de gelegenheid
zouden te baat nemen om de Schelde te sluiten, ten voordeele van de havens van
n

Zeeland en Holland. Den 8 Juli vroegen de naar Farnese gezonden afgevaardigden
hem dan ook een algemeene bevrediging, waarin de Vereenigde-Provinciën,
(3)
terzelfder tijd als Antwerpen, zouden begrepen zijn . Die voorstellen konden
n

natuurlijk niet doorgaan. Men moest er zich wel in schikken, den 17 Augustus eene
capitulatie te aanvaarden, geschoeid op de leest van die voor de andere steden,
behoudens dat de tijd, aan de protestanten gelaten om zich te bekeeren of het land
(4)
te verlaten, gezien hun groot getal, hier op vier jaar is gebracht .
De val van Antwerpen is het heldenfeit van Farnese's loopbaan. Gansch Europa
had met gespannen aandacht de wisselvalligheden van die in de krijgsgeschiedenis
beroemd gebleven belegering gevolgd. Was deze niet gekenschetst door een
heldhaftigen wederstand als dien, welken Haarlem en Leiden vroeger geboden
hadden, zoo maakten de moeilijkheden der onderneming, de sterkte en de
uitgestrektheid der plaats, de schranderheid en de kennis, waarvan zoowel de
verdediging als de aanval blijk gegeven hadden, dezelve tot een der roemrijkste

(1)
(2)
(3)
(4)

Bull. de la Comm. roy. d'Hist., loc. cit., blz. 424.
e

Ibid., 3 reeks, deel XIII [1872], blz. 130.
Ibid, deel XII [1871], blz. 229.
Ibid., blz. 285.
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wapenfeiten van dien tijd. De hertog besloot dan ook zijne overwinning luidruchtig
te vieren. Overigens behendig zelfs bij zegepraal, verwijderde hij zijne Italiaansche
en Spaansche officieren uit den zegestoet die hem door de stad vergezelde, om
zich alleen te doen volgen door den verzoenden adel, de Chimay's, de Egmond's,
de Aremberg's, de Mansfeld's enz., net als een nationale vorst bij zijne blijde inkomst.
Doch met hem kwam de ondergang Antwerpen's poorten binnen. Het Calvinistisch
geworden Vlissingen sloot de Schelde strenger af dan Parma's staketsel gedaan
had, en weldra zouden de thans met zegebogen, pronkzuilen, banieren en
zinnebeelden versierde kaaien doodsch en verlaten wezen...

IV
Het krijgstalent van een Italiaan had de eer der Spaansche wapens in de
Nederlanden hersteld. Doch hoe belangrijk de bekomen uitslagen waren, toch bleef
het moeilijkste deel der taak over. Nu België voor den koning van Spanje en den
katholieken godsdienst herwonnen was, moest de Hervorming en de Republiek in
hare laatste verschansingen aangevallen worden. En die verschansingen waren
ontzaglijk. De drie provinciën Utrecht, Holland en Zeeland, beschermd ten Noorden
en ten Westen door de zee, ten Oosten door de Zuiderzee en den IJsel, ten Zuiden
door de breede gracht gevormd door Waal en Maas, en ten slotte door den
riviermond waar die stroomen hunne wateren met die der Schelde vermengen,
maakten een reusachtig versterkt kamp uit, te allen kant door water ingesloten.
Sedert het begin van den oorlog hadden de Staatschen onverpoosd gewerkt om
die natuurlijke hinderpalen nog geduchter te maken. In die dijklanden, waar zooveel
grond tegen de overweldiging der zee opgeworpen was, zou de Spaansche
overweldiging vóór eene reuzenvesting staan. Eene linie forten, redoutes,
verschansingen verhief zich achter elke groote rivier. De steden, op de rivier gelegen,
waren met bastions voorzien. Verdedigingswerken waren opgericht in alle plaatsen
waar de vijand maar eenigszins door kon.
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Ten slotte hield de vloot der muiters niet alleen zee, doch zij kon ook de rivier
opvaren, en haar geschut de verdedigingswerken hulp bieden.
Farnese, die meester was van Friesland, van Gelderland, van Brabant en van
Vlaanderen, sloot den vijand in langsheen de rivieren die hem van denzelven
scheidden. Doch, over nog minder oorlogsschepen beschikkend dan Alva en
Requesens, moest hij zich enkel met zijne veldheerskunst behelpen. De verrichtingen
die hij moest beginnen, geleken eer eene belegering, doch de belegering van gansch
een land, en wèl een land dat, dank zij de zee, steeds in de mogelijkheid was
strijders, proviand en munitie te ontvangen. Kortom, in den oorlog die nakend was,
stonden al de kansen voor de verdediging. Ongetwijfeld, waren de provinciën aan
zich zelven overgelaten geweest, zoo hadden zij vroeg of laat den strijd moeten
opgeven. Doch Engeland en Frankrijk hadden er al te veel belang bij, Spanje zich
tegen de rebellen te zien uitputten, dan dat zij deze niet ter hulp kwamen. Daar aan
Hendrik III tijdelijk niet te denken viel, verhaastte Elisabeth zich, hun de hand te
n

reiken. Reeds den 20 Augustus 1585 sloot zij een verbond met hen, en zond zij
n

troepen om Walcheren en Bergen-op-Zoom te bezetten. Den 4 Februari 1586,
erkenden de Staten-Generaal - en voortaan bediedt dit woord de vergadering van
de afgevaardigden der noordelijke provinciën - den gunsteling der koningin, Richard
Dudley, graaf van Leicester, tot stadhouder.
Zijnerzijds bereidde Farnese het plan van den veldtocht voor. Daar van een
gewelddadigen aanval geen spraak kon zijn, deed hij beroep op zijne ingenieurs.
Schop en houweel zouden de hoofdrol in de krijgsverrichtingen spelen. De
kunstwerken des vijands zouden door andere kunstwerken ondermijnd worden. Het
land draagt daar heden nog de sporen van, en het Robles-diep in Friesland, de
Cantelmo-liniën in Zeeuwsch-Vlaanderen, de puinen van redoutes welke men in de
omstreken van Sluis en Aardenburg ontmoet, volstaan om de belangrijkheid en den
duur te bewijzen van een oorlog, die nooit nog zijn gelijke gehad had. Het was vooral
een weten-
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schappelijke oorlog, en de Nederlanden, die Europa zoo dikwerf tot maatschappelijk
proefveld gediend hadden, moesten nu ook voor hetzelve tot krijgskundig proefveld
dienen. Van allen kant kwamen jonge edelen, die gretig waren zich in den
wapenhandel te oefenen, en de beide kampen kweekten tal van groote veldheeren:
Maurits en Frederik-Hendrik van Nassau, den graaf van Bucquoy, Tilly, Karel en
Ernst van Mansfeld en veel anderen.
Niet alleen in Engeland vonden de Vereenigde-Provinciën steun tegen Farnese.
Sedert 1583 had de oorlog, die in de diocese Keulen ten gevolge van de bekeering
van aartsbisschop Geeraard Truchsess tot het protestantisme uitgebroken was,
haren toestand nog verbeterd. De prins van Oranje en de Staten-Generaal hadden
zich verhaast, Geeraard ter hulp te komen Zij hadden troepen gezonden aan zijn
luitenant, den graaf van Neuenaar, terwijl zij hem door de Staten van Gelderland
tot stadhouder deden aanvaarden. Want Neuenaar, die reeds in 't bezit is van
Rheinberg en Neuss, zal, eens in Gelderland gevestigd, heel den loop van den Rijn
beheerschen en aldus de gemeenschap afsnijden met Verdugo, die met het
overblijfsel van het Spaansch leger in Friesland ligt. De ‘oorlog van Keulen’ eischte
dus Farnese's tusschenkomst. Overigens duldde Philips II niet, dat de Hervorming
nieuwe stellingen aan de grenzen der Nederlanden innam. Op zijn bevel, had de
hertog van Parma, in 1583, versterkingen gezonden aan den bisschop van Luik,
Ernst van Beieren, dien de katholieke leden van het Keulsch kapittel ter vervanging
van Geeraard gekozen hadden. Na de inneming van Antwerpen, had hij talrijke
korpsen van zijn leger op de grenzen van Gelderland, in Noord-Brabant en in de
Bommelerwaard gekantonneerd. Bobadilla, in het hart van den winter door den
graaf van Hohenlohe verrast en door de onderwaterzetting tusschen Waal en Maas
omsingeld, kon slechts ontsnappen dank zij een tijdig ingevallen vorst, die aan de
tusschenkomst der heilige maagd toegeschreven werd. Haultepenne, een andere
luitenant van Farnese, kon een aanval van Neuenaar tegen Nijmegen afslaan. In
het Noorden bood Verdugo, dapper bijgestaan door
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Jan-Baptist van Taxis, het hoofd aan Willem-Lodewijk van Nassau.
De veldtocht van 1586 had tot doel, de Vereenigde-Provinciën van hare Duitsche
bondgenooten te scheiden en het koninklijk leger ruimer veld te maken. Karel van
Mansfeld kreeg bevel het beleg vóór Grave op te slaan en aldus een overtocht over
de Maas te openen. Farnese kwam hem in het voorjaar met het gros zijner
n

strijdkrachten ter hulp. Hij bemachtigde de stad den 7 Juni, niettegenstaande
Leicester's en Hohenlohe's verzet; de bezetting van Venloo, door de snelheid en
de behendigheid zijner beweging uit het lood geslagen, capituleerde eenige dagen
n

later, den 29 . Na Brabant gedekt en voor twee stevige steunpunten gezorgd te
hebben, marcheerde de hertog op Keulen. Hij wilde Neuss aan den graaf van
Neuenaar ontnemen en vervolgens door een draaiende beweging in Gelderland
vallen. Neuss, slecht verschanst, kon den overwinnaar van Antwerpen het hoofd
niet bieden. Toch weigerde de protestantsche bevolking zich over te geven. De
n

plaats werd den 27 Juli bestormd, en de soldaten, die dachten dat buiten de landen
des konings en tegen de ketters alles toegelaten was, vermoordden de bezetting
en een groot deel der burgerij en staken de stad in brand. Vóór de walmende
puinhoopen overhandigde de legaat Bonomi, op 1 Augustus, aan den ‘verdediger
des geloofs’, een gouden zwaard en een fluweelen toque, beide door den paus
gewijd.
Om Farnese's plan uit te voeren moest men opmarcheeren tot Rheinberg en die
belangrijke stelling bemachtigen. Het leger trok langs Meurs en Alpen; doch eene
diversie des vijands belette hetzelve het beoogde doel te bereiken. De jeugdige
Maurits van Nassau begon zijne militaire loopbaan met een schitterend feit: hij stak
n

de Hont over en bemachtigde Axel den 26 Juli, juist terwijl de graaf van Hohenlohe
Zutphen bedreigde. Dat waren de eerste toepassingen eener taktiek die naderhand
dikwijls beproefd werd. Om de grens der Vereenigde-Provinciën met eenige kans
van welslagen aan te vallen, waren de Spanjaards verplicht het grootste deel hunner
strijdkrachten op een enkel punt te concentreeren en het overige
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hunner liniën te ontblooten. Dan gingen de rebellen, die zich door middel hunner
schepen gezwind konden verplaatsen, de Spanjaards op een ander punt aanvallen,
om deze te verplichten bij te springen, en den aanval op de eerst gekozen plaats
op te breken.
Bij het vernemen van den tegenaanval, die hem bedreigde, brak de hertog van
Parma het beleg voor Rheinburg op, en ijlde naar Zutphen om de plaats te
proviandeeren en Hohenlohe te beletten zich met Neuenaar te verbinden. Hij dreef
dezen laatste te Lingen achteruit, verijdelde de plannen van Hohenlohe en Leicester
en vermocht zelfs Deventer te bemachtigen. Zijnerzijds belette de burchtvoogd van
Antwerpen, de oude Mondragon, de vorderingen van Maurits van Nassau in het
land van Waas.
In 1587 waren de krijgsverrichtingen minder ingewikkeld. Haar doel was de
inneming van Sluis dat, niettegenstaande de krachtdadigheid van de Engelsche
n

bezetting en de medehulp der Vlissingsche schepen, zich den 5 Augustus moest
overgeven. De markies del Vasto en Haultepenne hadden de uitvallen van Hohenlohe
in Gelderland en rondom 's-Hertogenbosch gemakkelijk kunnen afslaan.
De inneming van Sluis staat in verband met het grootsch plan, dat Philips II kort
te voren ontworpen had. Hij had besloten de machteloosheid, waarin Frankrijk door
het uitbreken van onlusten gedompeld was, ten nutte te maken om Engeland aan
te vallen. Reeds in 1585 had hij zijn aanvalplan aan Farnese medegedeeld. Een
Spaansche vloot moest de kusten van het eiland overvallen en er het vooraf versterkt
leger der Nederlanden laten ontschepen.
De hertog gaf zijne goedkeuring aan dit plan: wellicht dacht hij dat het kon
verwezenlijkt worden, wellicht zag hij er slechts een middel in om versterking te
bekomen. Toch achtte hij, dat eerst een steunpunt aan de kust onontbeerlijk was.
Van daar de belegering van Sluis die, zijns inziens, de verovering van Vlissingen
moest voorbereiden.
Anderzijds kon de aanval tegen Engeland maar gelukken door Elisabeth's
waakzaamheid te verschalken. Om haar te
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misleiden, ondernam Farnese van in 1586 vredesonderhandelingen, die leidden tot
vergaderingen te Bourbourg in den zomer 1588.
Tijdens deze onderhandelingen werd Vlaanderen in een reusachtige
scheepstimmerwerf herschapen. Te Gent, te Brugge, te Dendermonde, te Watten
werden honderden platboomde vaartuigen gebouwd, tot het overbrengen der troepen.
Eene vaart werd gegraven van Sas-van-Gent naar Brugge en men diepte de Ieperlee
van Brugge tot Nieuwpoort uit, om de vaartuigen naar de kust te kunnen brengen,
buiten het bereik van het geschut van Vlissingen en van de Zeeuwsche kruisers.
Uit Spanje, uit Italië, uit Duitschland, uit Bourgondië, kwamen gedurig soldaten en
eene menigte edelen aan, die hunkerden om aan de onderneming deel te nemen.
Doch hoe dichter bij den beslissenden slag, des te beter gaf Farnese zich
rekenschap van de moeilijkheden. De havens van Duinkerken, Nieuwpoort en Sluis
waren te ondiep om de koninklijke armada te kunnen ontvangen. De hertog had
gewild dat Philips II hem eerst Vlissingen liet nemen, alvorens de Noordzee over te
n

steken. Hij werd niet aanhoord. Den 6 Augustus verscheen de Spaansche vloot
vóór Kales; zij bestond uit 132 groote bodems, die gedurig bestookt werden door
Drake's snelvarende booten. De Spaansche schepen, slecht bestuurd, gehinderd
door de stroomingen, onverpoosd door de Engelschen aangevallen, konden uit
hoofde van hun diepgang de kust niet naderen, waar het Nederlandsch leger tot
inscheping gereed stond; tot overmaat van ramp hadden Hollandsche vaartuigen
de havens geblokkeerd. Na drie dagen wachtens, trok de Spaansche vloot zich
terug, Groot-Brittanje omvarende; wat van dezelve overgebleven was, werd door
stormen uiteengedreven. Spanje's zeemacht was gefnuikt.
De Spanjaards wierpen de verantwoordelijkheid der nederlaag op Farnese. Ja,
zij beweerden, dat hij heimelijk met Engeland overeengekomen was in de hoop,
door Elisabeth als prins der Nederlanden erkend te worden.
Farnese maakte het einde van het jaar 1588 ten nutte om den prins van Chimay
ter hulp te zenden aan Ernst van Beieren,
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die in de omstreken van Bonn door de protestanten verontrust werd. Vervolgens
stuurde hij naar Gelderland Pieter-Ernst van Mansfeld, die na eene belegering, waar naar het schijnt de bommen voor de eerste maal gebezigd werden, Wachtendonk bemachtigde. Hij zelf beproefde vruchteloos Bergen-op-Zoom te
veroveren.
Het volgend jaar had Farnese meer geluk. Karel van Mansfeld, die reeds eene
verrassing tegen Nijmegen afgeweerd had, sloeg het beleg vóór Rheinberg, dat
n

n

zich den 30 Januari overgaf. Zijnerzijds was Farnese den 10 April 1589
Geertruidenberg binnengerukt, dank zij het verraad van de Engelsche bezetting
dier plaats.
Nooit had de kans voor het Spaansch leger schooner gestaan. Het had niets meer
te vreezen langs de zijde van Keulen, waar Ernst van Beieren de protestanten
voorgoed overwonnen had. Rheinsberg verzekerde den overtocht over den Rijn en
de onderwerping van Gelderland. Holland en Zeeland werden bedreigd van
Geertruidenberg uit. Farnese was ongeduldig ze aan te vallen en hij bevestigde aan
den koning, dat het niet moeilijk wezen zou in zijne onderneming te slagen.
n

Doch de moord op Hendrik III, den 1 Augustus 1589, deed Philips II er toe
besluiten, zich met Frankrijk's zaken te bemoeien. Hij zou de Ligue tegen Hendrik
IV ondersteunen, en hij koesterde de hoop, dank zij de hulp der katholieken, aan
zijne dochter Isabella de kroon der Valois te bezorgen. Zijne overwinning zou een
schitterende zegepraal voor de Kerk wezen. Zonder aarzelen, offerde hij de
onderwerping der Nederlanden aan dit nieuw plan. De hertog van Parma kreeg het
bevel, de Ligue ter hulp te komen.
Hoewel Maurits van Nassau Breda binnengetreden was (25 Februari 1590) en
Nijmegen bedreigde, moest Farnese de grens wel ontblooten. Reeds in Maart
vertrokken 500 buksschieters en 1200 Waalsche lansiers naar den hertog van
Mayenne, onder het bevel van Jan-Baptist van Taxis en van den graaf van Egmond,
die sneuvelde in den slag bij Ivry. Aanvang Augustus, vertrouwde Farnese de
regeering aan Pieter-Ernst van Mansfeld en het bevelhebberschap over de
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troepen aan dezes zoon, Karel van Mansfeld; daarna toog hij naar Parijs aan het
hoofd van 14,000 voetknechten en 2,800 ruiters. Hij verplichtte Hendrik IV het beleg
vóór Parijs op te breken, na hetwelk hij naar de Nederlanden terugkeerde,
vruchteloos achtervolgd door zijn tegenstrever. Hij bracht slechts een verzwakt leger
terug, want hij was verplicht geweest een deel zijner strijdkrachten aan den hertog
van Mayenne af te staan en bezettingen aan de Fransche grens achter te laten.
De muiters van het Noorden maakten zulks ten nutte om weer aanvallenderwijs
op te treden. Zij hadden te klagen gehad over Leicester die, misnoegd over de
voogdij der Staten-Generaal, evenals Anjou vroeger, tegen hen gekonkeld had en
ten slotte verplicht was geweest, op 17 December 1587, zijn ambt neer te leggen.
Doch de oorlogsverklaring van Philips II aan Hendrik IV verschafte hun een des te
zekerder bondgenoot, daar zijne belangen ook de hunne waren en borg stonden
voor zijne goede trouw. Eenige jaren te voren hadden zij slechts met tegenzin
Frankrijk's hulp aanvaard. Nu was deze de grondslag hunner politiek. De
verstandhouding, die Willem van Oranje vruchteloos gepoogd had te bewerken,
werd verwezenlijkt door de wending der gebeurtenissen: zij zou bijna eene eeuw
duren.
De veldtocht van 1591 was rampzalig voor de Spanjaards. De troepen der
Vereenigde-Provinciën, verstout door de verzwakking van 's konings leger en door
hun vertrouwen in Hendrik IV, behaalden de eene zegepraal na de andere. Van uit
Oostende, voorpost dien de rebellen in België behielden, bemachtigt Norris in
Februari Blankenberge. De inneming van Zutphen door Maurits van Nassau, op 30
Mei, en die van Deventer, op 10 Juni, sluiten de doorgangen op den IJsel, de zwakke
punten der grens. Niettegenstaande zijne inspanningen, slaagt Farnese er niet in,
het fort tegenover Nijmegen, op den rechteroever te bemachtigen. Door sterkere
strijdkrachten aangevallen, moet hij het beleg opbreken. Maurits, bedrijviger en
vlugger dan ooit, verovert vervolgens door een plotselingen aanval de plaats Hulst,
n

en doet, den 21 October, de poorten van Nijmegen voor zich openen. De
Vereenigde-Provinciën
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hebben dus niet alleen de toegangen tot hun grondgebied hernomen, doch ook
toegang tot dat des vijands veroverd. En wat van nog meer beteekenis is: die
zegepralen hebben haar een onwankelbaar zelfvertrouwen gegeven. Krijgsroem
scherpt de vaderlandsliefde. Maurits van Nassau wordt de nationale held en verkrijgt
eene populariteit, die zijn vader nooit gekend heeft.
In stede van zich gansch te kunnen wijden aan het herwinnen zijner stellingen in
het Noorden, moest Farnese in December opnieuw naar Frankrijk trekken. Hij
ontzette Rowaan, dat door Hendrik IV bestookt werd, en zijne behendige bewegingen
te Caudebec redden de troepen der Ligue van een gewisse nederlaag. Doch hij
keerde ziek en moedeloos naar de Nederlanden terug, terwijl de muiters meer dan
ooit blijk van leven en wilskracht gaven. Zelfs hadden zij 3,000 man versterking aan
Hendrik IV gezonden. In Juli richtte Maurits van Nassau zijne pogingen naar
n

n

Friesland, waar hij den 6 Juli 1592 Steenwijk en den 2 September Coevorden
veroverde.
Doch Farnese's vijanden maakten zijne tegenslagen ten nutte, om hem bij Philips
II gansch in ongenegenheid te brengen. De beide Mansfeld's en die onverbeterlijke
konkelaar van Champagney lasterden hem om het meest in de verslagen, die zij
(1)
naar Madrid stuurden . Hun hoogmoed, gekwetst door het vertrouwen dat de hertog
in Richardot en in zijne Italiaansche gunstelingen stelde, deed hun alle palen te
buiten gaan. Champagney ging zoover, de verrichtingen bij het beleg van Antwerpen
te beknibbelen; het staketsel over de Schelde was, zijns inziens, slechts een werk
zonder belang.
Die aanvallen staafden die der Spanjaards, die hun haat niet aflegden. Philips II
ging echter voort met de vleiendste brieven aan Farnese te schrijven; doch dit was
(2)
slechts om hem te misleiden . Ontevreden over den gang van zaken in Frankrijk,
had hij besloten hem zijne volmacht te ontnemen.

(1)

(2)

r

Zie vooral de hatelijke aanvallen van Champagney: Mémoires de F. Perrenot S de
Champagney, uitg. Robaulx de Soumoy, deel II, blz. 267 en volg. (Brussel, 1860). Zie Cauchie
et Vander Essen: Inventaire des archives farnésiennes de Naples, blz. CXCII en volg. (Brussel,
1911).
Omtrent de houding des konings, zie Gachard: Correspondance de Philippe II, deel II, blz.
LXXX en volg.). Gossaert: La domination espagnole, blz. 188 en volg.
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Den 20 Februari 1592 gelastte hij den markies de Cerralvo hem het bevel af te
geven, naar Madrid terug te keeren; zoo hij weerstond, moest Cerralvo zich zelven
dadelijk luitenant-generaal uitroepen. De dood belette dezen laatste zijne zending
te vervullen, doch dit veranderde niets aan 's konings besluit. Don Pedro Enriquez
de Azevedo, graaf van Fuentes, werd op 3 Juni 1592 in zijne plaats aangewezen.
Farnese wist nog niets van zijne ongenade, toen hij op 11 November voor de
derde maal naar Frankrijk vertrok. Een tijdens den vorigen veldtocht bekomen
verwonding had zijne gezondheid geheel geknakt; vruchteloos was hij genezing
gaan zoeken naar Spa. Nauwelijks kon hij nog te paard blijven zitten en zij die hem
zagen vertrekken, hadden het voorgevoel dat zij hem niet zouden terugzien. Trots
n

zijne wilskracht, kon hij te Atrecht niet meer voort. Hij stierf er, den 3 December
1592, in die zelfde abdij van Sint-Waast waar, dank zij hem, veertien jaar vroeger,
de verzoening der Waalsche provinciën gesloten werd.
Over het algemeen laakt men Philips II, omdat hij hem tweemaal stoorde in de
verovering der Vereenigde-Provinciën, door hem eerst te verplichten de onderneming
der Armada bij te staan en hem vervolgens, en vooral, te zenden oorlogen tegen
Hendrik IV. Zoo, inderdaad, het gedrag des konings onzinnig is als men het op het
standpunt van de geschiedenis der Nederlanden beoordeelt, is het zeer begrijpelijk
op het standpunt van zijne Europeesche politiek. In 1588 en 1592, evenals in 1567,
is Philips' houding tegenover zijne landen ‘van herwaerts over’ door dezelfde redenen
te verklaren. Hij beschouwt ze maar als een voorpost zijner monarchie; hij stelt er
slechts prijs op voor de diensten die ze hem kunnen bewijzen en maakt ze gansch
afhankelijk van zijne ontwerpen. Waarom zou hij de verovering van dat lapje grond
niet offeren aan de hoop Frankrijk of Engeland te bemachtigen? Overigens geeft
hij er de verovering niet van op: hij stelt ze slechts tot later uit, want zoo het hem
gelukt de beide groote westersche mogendheden te overwinnen, die de muiters
bijstand bieden, is dezer onderwerping maar een spel. Bijzaak komt na hoofdzaak;
eens dat hij de meester over Frankrijk en Engeland is, wordt hij
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het gemakkelijk van Holland en Zeeland. Zeker zijn het die beide provinciën niet,
die hem zullen doen aarzelen op het oogenblik dat hij droomt, het Europeesch
evenwicht te zijnen voordeele omver te werpen.
Werkelijk bestond zijne dwaling niet daarin, dat hij Farnese's werk afbrak. Zij is
elders en dieper te zoeken: in zijne Spaansche verachting van andere volkeren, in
zijn kortzichtig absolutisme, in zijn blinden haat tegen de ketterij. Hij dacht slechts
aan Elisabeth en aan Hendrik IV; hij hield geen rekening met den ontembaren
wederstand, waarmede de Engelsche natie en de Fransche natie zijne inzichten
onthalen zouden. Zijne dwaling was, dat hij geloofde aan de mogelijkheid van zijne
grootsche, doch onuitvoerbare plannen.
Doch, zoo Engeland en Frankrijk aan de pogingen van Spanje ontsnappen, zoo
moeten de Vereenigde-Provinciën er ook aan ontsnappen. Het valt inderdaad te
betwijfelen, of Farnese, niettegenstaande zijn krijgsmanstalent, haren wederstand
ooit had kunnen overwinnen. Kon hij slagen, daar waar Alva en Requesens
schipbreuk leden? Ongetwijfeld had hij meer talent dan zij, doch zijne taak was ook
veel zwaarder dan de hunne. Hij stond nu voor een volk dat door zijne zegepralen
stoutmoediger was geworden, dat zeker was van vreemden steun, dat langs de zee
onoverwinbaar was, dat langs het land gedekt was door breede stroomen vol
oorlogsschepen en door elkander opvolgende vestingen, en vooral dat aangevoerd
was door een krijgsman als Maurits van Nassau. Al zijn vernuft had hem, in 1592,
maar gebracht aan den voet van de vesting. De stormloop bleef nog te doen en
niemand kon dezes uitkomst voorzeggen. In 1584 deed een katholiek priester te
Dowaai Buchelius hartelijk lachen, toen hij de aanstaande verdrijving van alle ketters
(1)
uit Holland en Zeeland voorspelde . En toch was Farnese toen aan de belegering
van Antwerpen! Overigens ging het werk, dat de koning hem ontnomen had, gegeven
worden aan anderen, die wel, voor gansch Europa, zouden bewijzen dat het
onmogelijk was.

(1)

Mémoires de la Soc. des sciences de Douai, 1900-1902, blz. 423.
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V
Toen Farnese naar zijn laatsten veldtocht vertrok, had hij de regeering der
Nederlanden aan den ouden Mansfeld toevertrouwd. Deze bleef, na den dood des
hertogen, het ambt waarnemen tot de komst van aartshertog Ernst, broeder van
(1)
keizer Rudolf II, dien de koning als landvoogd aangewezen had . Werkelijk werd
het gezag uitgeoefend door den graaf van Fuentes, schoonbroeder van den hertog
van Alva, en dank zij dezen trouwen dienaar, kon Philips II tot zijne oude doenwijze
(2)
terugkeeren . Hij had de onafhankelijke houding des hertogen van Parma met
wrevel verduurd, hem met spijt zich zien omringen met Belgische ministers en
Italiaansche vertrouwelingen. Nu loofde hij don Juan, omdat deze nooit anders dan
(3)

n

Spaansche raadsheeren genomen had . De onderrichtingen die hij den 28
September overhandigde aan Esteban de Ibarra, die Ernst's eerste secretaris zijn
moest, lieten zijne bedoeling duidelijk blijken. Zij bevolen den aartshertog, wat het
bestuur betrof, heel het verkeerde als de vorige regeering te doen en stipt naar 's
konings wil te handelen. De militaire vraagstukken zouden uitsluitend door Spaansche
ministers onderzocht worden, die zich ook zooveel met 's lands zaken zouden
(4)
bemoeien als zij konden . De zelfstandigheid, welke de vrede van Atrecht zoo
plechtig aan de verzoende provinciën gewaarborgd had en welke Farnese zooveel
mogelijk geëerbiedigd had, werd eenvoudig vertrapt.
Fuentes had zich verhaast, het nieuwe stelsel handtastelijk te maken. De lenige
behendigheid van den Italiaan maakte plaats voor de stijfheid en de hardheid van
den Spanjaard. Richardot werd afgedankt, alsook Cosimo Masi, Farnese's secretaris
die, tot 's konings groote verontwaardiging, de brief-

(1)
(2)
(3)
(4)

In 1574 had Requesens hem reeds aan zijne keus voorgesteld. Gachard Correspondance
de Philippe II, deel III, blz. 84.
P. van Isacker: Pedro Enriquez de Azevedo, graaf van Fuentes, en de Nederlanden. Ann. de
la Soc. d'Emulation de Bruges, 1910, blz. 205 en volg.
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel II, blz. XC.
Ibid.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

205
n

wisseling met het hof van Madrid bestuurd had. Den 5 Januari 1593 verbood eene
verordening, den hertog van Alva waardig, krijgsgevangenen met de muiters uit te
wisselen: voortaan zouden dezer strijders, die in de handen der Spanjaards vielen,
gehangen worden. Terzelfder tijd werd alles in het werk gesteld om de ontwerpen
van Philips II in Frankrijk te doen lukken. De vertegenwoordigers van den katholieken
koning te Parijs, Ibarra, de hertog van Feria, Jan-Baptist van Taxis, leiden de houding
van Fuentes. Zij zetten hem aan, den grooten slag te wagen, want het beslissend
oogenblik is daar. De door de Ligue bijeengeroepen Staten-Generaal gaan
beraadslagen over de overdracht der kroon aan Isabella, en een schitterende
overwinning zou op hunne beslissing kunnen wegen. Doch het leger, dat door
zoovele jaren oorlogens verzwakt is en voor twee vijanden tegelijk staat, kan geen
van beiden overwinnen. Karel van Mansfeld, die al de beschikbare troepen naar
Frankrijk gebracht heeft, volbrengt met moeite de onnutte verovering van Noyon.
En terwijl hij de laatste hoop van Mayenne en van de Ligue teleur stelt, loopen de
zegepralen van Maurits van Nassau in het Noorden ten voordeele van Hendrik IV
uit.
n

Den 24 Juni 1593 verliezen de Spanjaards Geertruidenberg; vervolgens, nadat
die door Farnese in de Hollandsche grens geopende bres toegestopt was, wendt
Maurits zich naar Friesland en slaat het beleg vóór Groningen. Tot overmaat van
ramp, beschikt Fuentes over geen geld en begint de tucht, vroeger door Farnese's
gezag in stand gehouden, te verslappen. Soldatenmuiterijen zijn weer te vreezen.
Mansfeld's troepen, in het Noorden van Frankrijk gekantonneerd, komen in Augustus
in opstand.
Aartshertog Ernst kwam te midden dezer onbandigheid te Brussel aan. Fuentes'
bestuur had reeds zooveel gramschap en afkeer verwekt, dat hij met vreugde
onthaald werd. Het was voldoende, dat hij geen Spanjaard was, om eens ieders
genegenheid te verwerven. Men zei van hem: ‘hij haat het land niet’, en meer vroeg
men hem ook niet. Doch hij kwam veel minder om België te besturen, dan om Philips'
inzichten jegens Frankrijk te dienen.
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Hij was van verstandelijk weinig begaafd, welwillend, doch lui en een vrouwengek.
Overigens, zelfs met meer verdienste, had hij toch niet kunnen slagen. De bekeering
van Hendrik IV, in Mei 1594, ontnam aan de Ligue en aan Spanje de laatste hoop.
Het voorstel van Taxis aan de Staten van Frankrijk om de kroon te schenken aan
Ernst, dien Philips II aan zijne dochter Isabella tot echtgenoot wilde geven, was
slechts de laatste poging eener verloren politiek. Karel van Mansfeld, die met
onvoldoende en ontredderde strijdkrachten naar Picardië teruggekeerd was, bepaalde
er zich bij, den vijand nu en dan eens te verontrusten. Eene wapenschorsing met
de Vereenigde-Provinciën had de in Frankrijk strijdende troepen kunnen versterken.
Door 's keizers tusschenkomst, zocht men die te bekomen. De muiters antwoordden
met een beleedigend manifest. Zij maakten zelfs de aanhouding van een Spaanschen
agent en dezes meer dan verdachte verklaringen ten nutte, om den nieuwen
landvoogd te beschuldigen, dat hij het was die Maurits van Nassau had willen doen
(1)
vermoorden . Verre van aan vrede te denken, verhaastten zij zich hunne zegepralen
n

te vervolgen. Den 24 Juli 1594 gelukte het Maurits den tegenstand van Groningen
te overwinnen. En een nieuwe muiterij ontstond in het koninklijk leger, nu onder de
Italiaansche troepen van Brabant, die de arme Ernst gedwongen was, tot dat hunne
soldij betaald werd, Thienen te laten betrekken.
Het volgend jaar ging het er nog erger aan toe. De katholieke Nederlanden,
waarvan Philips II in zijne verwaandheid eene wapenplaats tegen Frankrijk had
willen maken, stonden nu tusschen twee vuren en moesten zich verdedigen. De
n

zegevierende Hendrik IV verklaart den 17 Januari 1595 den oorlog aan Spanje en
gelast den hertog van Bouillon, zich, door Luxemburg heen, te Hoei te vereenigen
met de troepen der Vereenigde-Provinciën die La Héraugière hem zal aanvoeren.
De vijand van het Noorden en de vijand van het Zuiden gaan zich dus aansluiten
in het hart van het land en Brussel en Antwer-

(1)

Die agent, een zekere Renichon, was, volgens zijne verklaring, betaald door den graaf van
Berlaymont. Ernst schijnt niet medeplichtig aan het eed gespan geweest te zijn. Zie V. Fris:
Biographie nationale, deel XIX [1907], kol. 107 en volg.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

207
pen bedreigen. Doch zij hebben te veel op de ontreddering der Spanjaards gerekend.
Bij het dreigend gevaar, komen deze tot bezinning en geven zij opnieuw blijk van
hunne aloude dapperheid. Ernst's dood (20 Februari 1595) brengt het bewind weder
in de handen van den krachtdadigen Fuentes. Hij vraagt een uiterste
krachtinspanning van de veteranen, die sedert zoovele jaren den koning in de
Nederlanden dienen. Hoei wordt teruggenomen en La Héraugière moet achteruit
wijken. De oude Verdugo sterft uitgeput, na den hertog van Bouillon uit Luxemburg
verjaagd te hebben; zijn oude wapenbroeder, kolonel Mondragon, leidt,
niettegenstaande zijn 93-jarigen leeftijd, den veldtocht tegen Maurits, houdt hem
tegen in de omstreken van Grol en keert naar het kasteel te Antwerpen terug om
(1)
er te sterven . En Fuentes vergenoegt zich niet, den vijand terug te drijven; op zijne
beurt valt hij hem aan. Hij dringt in Picardië, behaalt eene overwinning te Dourdan,
neemt Le Catelet en slaagt er zelfs in, Kamerijk te heroveren, dat, sedert zijne
overgave aan den hertog van Anjou, aan Frankrijk gebleven was. Den dag (11
Februari 1596) waarop aartshertog Albertus te Brussel komt, heeft hij den verzwakten
roem der Spaansche wapenen schitterend hersteld.

(1)

Zie, omtrent Mondragon, de eenige der Spaansche veldheeren die door de Belgen niet gehaat
werd, Angel Salcedo Ruiz: El coronel Cristobal de Mondragon (Madrid, 1905).
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Derde boek
De katholieke restauratie van de aankomst
van aartshertog Albertus tot den vrede van
Munster
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Hoofdstuk I
De afstand der Nederlanden
I
Aartshertog Albertus was de jongste der zes zonen van keizer Maximiliaan II, en
evenals twee zijner broeders, Rudolf, keizer geworden in 1576, en Ernst, dien hij
als landvoogd der Nederlanden opvolgde, was hij op jeugdigen ouderdom naar het
hof van Madrid gezonden en aan de leiding zijns ooms toevertrouwd geworden.
Maximiliaan die, heel zijne regeering door, de speelbal der katholieken en der
protestanten geweest was, had aldus het middel gevonden om niettegenstaande
de onbestendigheid van zijn gedrag, den onmisbaren steun van Philips II te
behouden. Zijne kinderen hadden, om zoo te zeggen, als gijzelaars gediend bij zijn
machtigen schoonbroeder. Door hen was de Duitsche tak van het Habsburgsche
huis op den Spaanschen tak gegriffeld. Dààr had hij dat intransigent catholicisme
en dien haat voor de ketterij ingezogen, die de regeering van Rudolf II in Duitschland
kenschetsten. Zijne vruchtbaarheid maakte hem Philips nog kostbaarder; immers
deze had slechts een zoon, doch hij mocht zich verheugen, in zijne door hem en
naar zijn beeld opgevoede Oostenrijksche neven, prinsen van den bloede te vinden,
die zijne plannen gansch toegewijd waren. Men kent de plannen die hij voor
aartshertog Ernst gemaakt had. Zij zouden voor Albertus dienen.
Niemand was zijn vertrouwen en zijne genegenheid waar-
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diger dan hij. Hij beminde als een vader dien jongen prins, die zich beijverde hem
in alles te behagen en die hem als toonbeeld genomen had. Wellicht om zijne tengere
gezondheid voor de Kerk bestemd, had hij een zeer ernstig onderwijs genoten.
Onder zijne meesters treft men den beroemden Busbeke aan, die hem ongetwijfeld
zijne liefde voor de wetenschap en de letteren inprentte. Doch zoo hij door zijn
toedoen de wereldlijke traditie der Renaissance kende, onderging hij vooral den
invloed der Jezuïeten. Deze maakten hem tot het volmaaktste type van den
katholieken prins, en in heel zijne verstandelijke vorming, in den aard zijner
godsvrucht, ja in zijne politieke denkbeelden, vindt men het onuitwischbaar spoor
van den invloed, dien zij op hem oefenden. Zijne weinig afgeteekende persoonlijkheid
gaf zich teenemaal aan hunne leiding over en hij aanvaardde hun ideaal met
gewilligheid, doch ook met eene eerlijkheid en eene oprechtheid, die eerbied
afdwingen.
In 1577, op achttienjarigen leeftijd door paus Gregorius XIII tot kardinaal bevorderd
en in 1595 door Philips II tot aartsbisschop van Toledo benoemd, moesten de
omstandigheden hem beletten zijne kerkelijke loopbaan voort te zetten. Na de
verovering van Portugal in 1581, was hij als onderkoning met het bestuur van dat
land belast geworden. Hij bewees daar zulke goede diensten, dat zijn oom, na den
dood van aartshertog Ernst, hem als landvoogd der Nederlanden aanstelde. Het
was de eerste maal niet, dat men hem naar Brussel wilde zenden. Reeds in 1576
dacht de hertog van Alva er aan en, tien jaar later, had don Juan de Çuniga hem
(1)
nogmaals aan de keus des konings aanbevolen .
Geboren in 1559, was hij iets meer dan zeven en dertig jaar oud, toen hij naar
het Noorden vertrok. Volgens zijne portretten had hij een mager en bleek gezicht,
met een lichten baard en met de vooruitstekende kinnebak der Habsburgers; de
blik is peinzend, ietwat droef, zonder die flikkering, die een sterken wil of toch een
krachtdadig gemoed verraadt. Zijne manieren

(1)

Gachard: Correspondance de Philippe II, deel III, blz. 432 en II, blz. LXXIX.
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waren die van een Spanjaard. Zoo hij vloeiend Duitsch en Italiaansch sprak, was
(1)
het Castiliaansch zijne gebruikelijke taal, en hij kende nauwelijks Fransch . Uit
Spanje bracht hij ook dien ernst en die trotsche terughouding mede, die zoo weinig
strookten met de rondheid en de gemeenzaamheid zijner aanstaande onderdanen.
Hij was als Philips II traag, doch werkzaam. Van zijne godsvrucht krijgt men een
denkbeeld, als men weet dat hij, nog vóór zijne intrede te Brussel, het beroemd
heiligdom van Maria te Halle ging bezoeken (11 Februari 1596).
Hij bracht geld en troepen mede, die beide zeer noodig waren. Voor het overige,
was zijn begin gelukkig. Langs de zijde van Frankrijk, brachten eene reeks behendige
bewegingen Kales in zijne macht (24 April), en vervolgens veroverde bij Guines,
Ham en Ardres. Toen keerde hij zich naar het Noorden en vermocht hij, in Augustus,
de belangrijke plaats van Hulst, niettegenstaande de schitterende verdediging van
den prins van Solms, terug te nemen.
Ongelukkig, bleef het bij dat goed begin. Het nieuw bankroet van Spanje (1596)
vernietigde het krediet van den aartshertog; reeds het volgend jaar hinderde
geldgebrek zijne militaire verrichtingen. In die omstandigheden kon de verrassing
van Amiens door Porto Carrero (11 Maart 1597) niet baten. Albertus kon Hendrik
n

IV niet beletten de stad te blokkeeren en ze den 25 September terug te nemen. Hij
n

moest zelf verduren, dat zijn tegenstrever hem, den 3 October, in Atrecht kwam
uitdagen, de plaats beschoot, zijne ‘karabijnen’ in de voorsteden zond, en zich
(2)
vervolgens ongehinderd terugtrok om Doullens te gaan belegeren . Ondertusschen
n

maakte Maurits van Nassau de omstandigheden ten nutte om den 20 Augustus
n

n

n

Rheinberg, den 20 September Meurs, den 26 dito Grol, den 21 October Oldenzaal
n

en den 12 November Lingen te bemachtigen.
Het was klaar dat, zoo Spanje de Nederlanden wilde behouden, het ten spoedigste
den vrede diende te sluiten met Frank-

(1)
(2)

Gachard: Les Etats Généraux de 1600, blz. 159 (Brussel, 1849).
A. Guesnon: La surprise d'Arras tentée par Henri IV en mars 1597 et le tableau de Hans
Coninxloo, in Statistique monumentale publiée par la commission des Monuments historiques
du Pas-de-Calais, 1907.
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rijk, dat nu eendrachtig zijn koning onderdanig, en met Engeland en met de
Vereenigde-Provinciën verbonden was. Sedert de bekeering van Hendrik IV hield
de paus overigens niet op, Philips II daartoe aan te manen; de slechte staat zijner
financiën belette dezen overigens stijfhoofdig te blijven. In den zomer 1597, werden
onderhandelingen te Parijs aangeknoopt door tusschenkomst van den pauselijken
legaat en den generaal der Franciscaner monniken van Frankrijk. Niettegenstaande
de vermaningen der Engelschen en der Hollanders, onthaalde Hendrik IV hen goed.
Hij ook verkeerde in geldgebrek en verlangde den vrede. Bovendien verweet hij
Elisabeth dat zij niets voor hem gedaan had, en Maurits van Nassau dat hij slechts
opgekomen was na het vertrek van het Spaansch leger naar Amiens. Zijne haast,
een einde aan de vijandelijkheden te stellen, moest echter nog onderdoen voor die
van Albertus, die volmacht had om in naam van Spanje te onderhandelen.
De aartshertog wist dat Philips II, door ouderdom en ziekte ondermijnd, niet lang
meer leven zou en dat zijn opvolger de voortzetting van den oorlog boven een
vernederenden vrede verkoos. Hij stelde dan ook alles in het werk, om tot een
vergelijk te geraken, zonder hetwelk de Nederlanden reddeloos verloren waren.
Van verre leidde hij de houding zijner gezanten, Richardot en Verreycken, bij de in
1598 te Vervins geopende onderhandelingen. Daar hij kost wat kost slagen wilde,
liet hij onverhoopte voorwaarden aanbieden, tot dusverre dat men zeggen mocht,
‘dat sedert vijfhonderd jaar geen vrede gesloten was, zoo eervol en zoo voordeelig
n

(1)

voor Frankrijk’ als deze van 2 Mei . Spanje gaf Kales terug met de plaatsen die
het rond die stad en in Picardië bezette. Zoo het zijne oude aanspraken op
Bourgondië staande hield, is dit slechts voor den vorm, vermits het beloofde ze te
(2)
zullen doen gelden ‘langs den vreedzamen weg der justitie en niet door de wapens’ .
De houding van Philips II tegenover Hendrik IV was dus zoo laag mogelijk.
Eensgezind met Albertus, stemde hij in alles toe om

(1)

Woord van Bellièvre, aangehaald door Fruin: Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog, blz. 359
('s-Gravenhage, 1882).

(2)

Tekst van het verdrag in Dumont: Corps universel diplomatique, deel V , blz. 561.

1
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vóór zijn dood de onzijdigheid te bekomen van Hendrik IV, wiens kroon hij pas twee
jaar te voren op het hoofd zijner dochter wilde zetten! En aan dien duren koop was
hij nog bedrogen. Want terwijl Hendrik den vrede teekende, was hij vast besloten
de Vereenigde-Provinciën niet in den steek te laten. Hij beloofde den raadpensionaris
van Holland, Joan van Oldenbarnevelt, ze voort met troepen en geld te zullen
ondersteunen. Hij liet hem zelfs verstaan, dat hij binnen drie of vier jaar den oorlog
zou herbeginnen. Kortom zoo hij voorloopig aan den openlijken oorlog verzaakte,
zoo was dit maar om, onder den dekmantel zijner Hollandsche bondgenooten, den
(1)
oorlog tegen den katholieken koning in 't geniep te ondernemen. Verzekerd van
zijn steun, gingen de Staten-Generaal, die door zijne rechtzinnige verzoening met
Spanje zouden ontmoedigd geweest zijn, den strijd zonder de minste zwakheid
voortzetten.

II
Philips II had zoo overijld met Frankrijk onderhandeld, om zijne laatste dagen te
kunnen besteden aan de regeling van de Nederlandsche quaestie. Deze was sedert
een kwart eeuws zijne nachtmerrie en, met een voet in 't graf, verlangde hij vurig
zijne landen ‘van herwaerts over’ te bevredigen, alvorens ze aan zijn zoon achter
te laten. Al de middelen die hij achtereenvolgens aangewend had, hadden schipbreuk
geleden. Zijne toegevingen hadden de muiters niet vermurwd, en zijne legers waren
vóór hunne grenzen blijven staan. Niettegenstaande de schatten en de troepen die
hij geofferd had tot het blusschen van het in zijne eigen Staten door de ketterij
aangestoken vuur, bleef dit met lichterlaaie vlam branden, en angstig zag hij het
oogenblik te gemoet waarop hij, katholieke koning, voor de Hervorming zou moeten
onderdoen, waarop hij, absolute vorst, voor eene republiek de vlag zou moeten
strijken, waarop hij, de eerste potentaat der christenheid, vernederd het onderspit
zou moeten delven voor de jubelende vijanden van de Kerk en van Spanje.

(1)

In 't Fransch ‘en renard’. J. Nouaillac: Villeroy, blz. 442 (Parijs 1909).
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Sedert lang reeds dacht hij aan een laatste redmiddel. Hij wist dat zijn vader er
reeds aan gedacht had, de Nederlanden van het overige der monarchie te scheiden
en ze aan eene zijner dochters te geven, die hetzij met den hertog van Orléans,
(1)
hetzij met den hertog van Savoye zou getrouwd zijn . De keizer was echter al te
zeer overtuigd hoe belangrijk de zeventien provinciën voor de instandhouding zijner
opperheerschappij in Europa waren, om overigens veel aandacht te wijden aan dat
denkbeeld, tijdens het langdurig geschil tusschen de huizen van Oostenrijk en van
Frankrijk ontworpen. Het was echter weder te berde gekomen - in gansch andere
omstandigheden - sedert het begin van den opstand van Holland en Zeeland.
Verscheidene raadsheeren der kroon dachten dat de beroerten van zelf zouden
ophouden, zoo Philips II er in toestemde de Nederlanden als zelfstandige natie te
erkennen en hun als vorst een prins van zijn huis te geven, die met eene infante
(2)
trouwen zou. Het plan reeds opgeworpen in 1573 , werd het volgend jaar hernomen
(3)
door Requesens , en, in 1586, stelde don Juan de Çuniga uitdrukkelijk voor, het
(4)
ten voordeele van Isabella, oudste dochter des konings, te verwezenlijken .
Bij het begin van den opstand ware die maatregel wellicht doeltreffend geweest.
De herstelling van den Bourgondischen Staat was de algemeene wensch en
voorzeker had de katholieke meerderheid zich geschaard rond den prins, die haar
aan de Spaansche dwingelandij onttrok. Oranje en de Calvinisten waren toen zeker
erg bedreigd, wellicht overmijdelijk verloren geweest. Doch, als altoos, bleef Philips
talmen toen hij handelen moest. Evenals hij te laat de algemeene kwijtschelding
verleend, te laat den tienden penning afgeschaft, te laat het Eeuwig Edict verleend
had, besloot hij, te laat, de Nederlanden tot een afzonderlijken Staat te maken. Hoe
kon hij zich inbeelden, dat de zegevierende protestanten van het Noorden aan
hunne eigen

(1)

(2)
(3)
(4)

0

Gossart: Notes pour servir à l'histoire du règne de Charles-Quint en Belgique. Mém. in-8 de
l'Acad. royale de Belgique, 1897, blz. 67 en volg. Zie, van denzelfde: Projet d'érection des
Pays-Bas en royaume sous Philippe II. Bull. de l'Acad. roy. de Belgique, Classe des Lettres,
1900, blz. 558 en volg.
Gachard: La Bibliothèque Nationale, deel II, blz. 421.
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel III, blz. 194.
Ibid., deel II, blz. LXXIX.
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regeering zouden verzaken om den katholieken vorst te erkennen, dien hij hun wilde
opdringen? De trouw gebleven provinciën zelven kwamen tegen de vereeniging
met Spanje niet meer op, trots al den afkeer dien hetzelve hun inboezemde. Tot het
catholicisme teruggekeerd, beschouwden de Belgen hunne landgenooten van het
Noorden nu als vreemdelingen, ja als vijanden. Half geruïneerd, voelden zij zich
niet in staat hun grondgebied en hun geloof togen hen te verdedigen, en berustten
zij voortaan op de bescherming des konings. Toen zij in 1598 vernamen dat Philips
II het land aan de aartshertogen Albertus en Isabella overdroeg, onthaalden zij die
(1)
mare met zekere bezorgdheid .
's Konings beslissing werd dus, van den beginne af, hetzij met openlijk verzet,
hetzij met vrees en afkeer bejegend. Het spreekt van zelf, dat Philips hierbij niet
eens gedacht had aan den wensch of het belang zijner onderdanen ‘van herwaerts
over’: hij was alleen bedacht op de belangen zijner monarchie. Het was uitsluitend
als koning van Spanje, dat hij den Bourgondischen Staat herstelde. Alleen om den
wille van zijne schatkist, om den wille van het behoud zijns legers, om den wille van
de instandhouding zijner bedreigde macht, deed hij afstand van de Nederlanden.
(2)
Bovendien, deed hij er niet teenemaal afstand van. De akte van 6 Mei 1598 , bij
dewelke de Nederlanden aan de aartshertogen werden overdragen, bevatte zoovele
beperkingen, dat de nieuwe Staat werkelijk een satelliet van Spanje bleef en dat,
in spijt van hun titel, die ‘souvereine vorsten’ niet veel meer waren dan eenvoudige
landvoogden. Niet alleen moesten de provinciën aan de monarchie terugkomen bij
den dood van den eerste der twee echtelingen, zoo hun huwelijk onvruchtbaar bleef,
doch zelfs in het ander geval, was het land toch slechts schijnbaar zelfstandig. Want,
zoo zij eene dochter achterlieten, moest deze met den koning van Spanje of zijn

(1)
(2)

Zie de antwoorden der provinciën op den brief des konings waarin hij haar dat ontwerp meldt,
in Gachard: Documents inédits concernant l'histoire de la Belgique, deel I, blz. 393 en volg.
Recueil des Ordonnances des Pays-Bas. Règne d'Albert et d'Isabelle, uit V. Brants, deel I,
blz. 7 (Brussel, 1909).
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zoon trouwen; waren er zonen, zoo mochten deze niet trouwen dan met de
toestemming der kroon. Was de souvereiniteit der aartshertogen aldus besnoeid
wat het erfvolgingsrecht betreft, zij was het nog meer in godsdienstig opzicht. Zij
moesten zweren in het katholiek geloof te zullen leven en van al hunne rechten
afstand te zullen doen, zoo de paus hen van ketterij beschuldigde. Meer nog, Spanje,
dat hen onder zijne voogdij hield, weigerde hun anderzijds de voordeelen welke die
afhanlijkheid bieden kon: het sloot de Nederlanden strengelijk uit den handel met
Indië.
En dit waren slechts de publieke bepalingen van het verdrag, want het bevatte
ook geheime bepalingen. Reeds op 6 Januari had Albertus den koning beloofd, dat
(1)
de infante en hij zich verbonden tot alles wat hij van hen vergen zou . Hij stemde
er inderdaad in toe, Philips en zijne opvolgers, zoolang als zij zulks nuttig zouden
oordeelen, Antwerpen, Gent, Kamerijk en een paar andere sterke plaatsen te laten
behouden, er de benoeming der krijgsgouverneurs en de keus der bezettingen aan
hen over te laten; ten slotte verbonden zij zich de ketters te vervolgen, ze te bestrijden
(2)
tot dat zij zich bekeerden, en er geene in hun dienst te houden .
Die overeenkomsten laten niet den minsten twijfel omtrent het èn door Philips II
èn door de aartshertogen beoogde doel. Zij doen klaar blijken, dat de afstand der
Nederlanden niets anders was dan een middel om de Spaansche en katholieke
politiek te redden. De schijnbare onafhankelijkheid, aan de zeventien provinciën
verleend, strekt alleen tot hare vrijwillige of gedwongen onderwerping aan de kroon
en aan de Kerk. Ongetwijfeld bemoeit de koning zich met hun inwendig bestuur niet
meer, doch hij laat er zijne troepen, en door dezelve blijft zijn invloed er schier even
machtig als vroeger. Zoodoende verliest hij niets, doch kan hij veel winnen. Hij hoopt,
inderdaad, dat de provinciën zich zullen onderwerpen aan de vorsten die

(1)

(2)

Gachard: Lettres sur les documents concernant les anciennes assemblées nationales de la
Belgique, qui existent dans les archives de Simancas et dans les bibliothèques de Madrid,
blz. 10, (Brussel, 1845).
Zie de geheime bepalingen van het verdrag, Brants: Ordonnances, blz. 12.
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hij haar geeft, of, in het ergste geval, dat de katholieke provinciën hen met hun geld
zullen bijstaan, wat zooveel gewonnen is voor zijne schatkist. Al zijne voorzorgen
zijn genomen om te beletten dat Spanje gefopt worde door die Nederlanden, welke
het beschouwt als ‘eene vesting, in de flanken der christenheid opgetrokken’, en
(1)
van waar uit zij Europa beheerscht .
Philips' vijanden verdachten hem, zeker ten onrechte, van arglistigheid, toen zij
hem beschuldigden dat hij wist dat het huwelijk der aartshertogen onvruchtbaar
(2)
blijven zou . Wel is waar kon eene Spaansche, op twee en dertigjarigen leeftijd,
niet veel kans meer hebben nog moeder te worden, doch men heeft gezien dat,
zelfs al ware de echt der aartshertogen gezegend geworden, het hun niet mogelijk
was een van het Spaansch huis onafhankelijke dynastie te stichten.
Albertus en Isabella aanvaardden teenemaal de hun opgelegde rol. Even
onverschillig als Philips II voor de toekomst der Nederlanden, bekommerden zij zich
eveneens slechts om Spanje en om de Kerk. Nooit gaven zij blijk van de minste
poging om hunne zaak van dezelve te scheiden, en hunne souvereiniteit over de
hun aangewezen grenzen uit te breiden. Zoo zij zich tegenover de vreemde
monarchen als onafhankelijke vorsten aanstelden, zoo zij zeer gesteld waren op
de etiquette, zoo Albertus geenszins verborg dat hij graag den titel van koning zou
(3)
bekomen en de onderwerping graag verborg die Europa maar al te zeer giste,
lieten zij niet na zich in alle omstandigheden als trouwe vazallen van het Madridsche
hof te gedragen. Hun paleis te Brussel, vervuld met Spaansche hovelingen en
(4)
raadsheeren, leek een bijgebouw van 't Escuriaal . Onder hun bestuur, was de
buitenlandsche politiek zoo weinig nationaal als vroeger. De benoeming hunner
gezanten onder den Belgischen adel moet dienaan-

(1)
(2)
(3)
(4)

Fruin: Tien jaren enz., blz. 348, n.
H. Lonchay: Philippe II et le mariage des archiducs Albert et Isabelle. Bull. de l'Acad. roy. de
Belgique. Classe des Lettres, 1910, blz. 364.
Brants: Albert et Isabelle, blz. 19 (Leuven, 1910).
Albertus betoonde evenveel wantrouwen als Fuentes jegens de oude raadsheeren van
Alexander Farnese, die zich in 1599 bekloegen, aan eene wezenlijke vervolging van wege
de Spanjaards bloot te staan. Cauchie et Van der Essen: Inventaire des archives farnésiennes,
blz. 372, 375.
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gaande geene begoocheling verwekken: zonder al te zeer den waren aard hunner
‘souvereiniteit’ te verraden, ware het hun onmogelijk geweest zich in den vreemde
door Castilianen te doen vertegenwoordigen.
De vredesonderhandelingen met Frankrijk waren pas begonnen, toen Philips II,
op 10 September 1597, aan zijne Belgische onderdanen liet weten, dat Albertus
hun eerlang ‘het goedertieren besluit zou mededeelen, dat hij voor hun welzijn
(1)
genomen had’ . De Staten van Brabant kregen daar kennis van bij monde van den
aartshertog zelf, op 5 December; die der andere provinciën werden schriftelijk
verwittigd. Met geveinsde geestdrift dankten allen den koning om ‘zijne vaderlijke
goedheid en genegenheid’ jegens hen. Verscheidenen hunner konden echter de
vrees niet verbergen, welke die ongevraagde zelfstandigheid hun inboezemde. Zij
deden opmerken, dat zij met hun eigen middelen niet konden wederstaan aan de
vijanden die hen omringden. Die van Vlaanderen verklaarden zelfs, dat het niet
‘raadzaam zou zijn die landen te scheiden’ van de andere Staten Zijner Majesteit,
(2)
zoo zij Spanje's hulp voortaan moesten derven .
De onderteekening van den vrede van Vervins liet de uitvoering van den maatregel
toe. Reeds op 26 Juli 1598 werden de afgevaardigden van al de provinciën naar
Brussel geroepen om er Isabella plechtig als ‘vrouwe en souvereine vorstin’ te
erkennen, in tegenwoordigheid van haren aanstaanden gemaal, die haar zou
vertegenwoordigen. De vergadering zou plaats hebben in de groote zaal van het
paleis, ‘behangen met de tapijten van de orde van het Gulden Vlies, verbeeldende
de geschiedenis van Gideon’, en waarin, onder een hemel met de wapens van
Bourgondië, een troon voor den aartshertog stond. Zeventien banken wachtten de
(3)
afgevaardigden der zeventien provinciën .
De plechtigheid, die op 22 Augustus plaats had, begon met eene ontgoocheling.
De vertegenwoordigers van het land, die

(1)
(2)
(3)

Gachard: Documents inédits, deel I, blz. 389.
Ibid., blz. 396.
Ibid., blz. 462.
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dachten naar eene zitting der Staten-Generaal te komen, hadden gemeend dat zij
met den aartshertog zouden beraadslagen over de voorwaarden van het ‘transport’.
Doch de voorzitter Richardot had hun dadelijk op ‘het ongerijmde’ hunner aanspraken
gewezen. Zij hadden zich met 's konings beslissingen niet te bemoeien. Hoogstens
mochten zij met elkander beraadslagen over de ophelderingen, die zij Zijne Hoogheid
wenschten te vragen, ‘doch men verstond niet dat zulks met stemmenmeerderheid,
noch bij wijze van beraadslaging der Staten-Generaal geschiedde’. Zij waren dus
wel gedwongen, de wenschen die hun 't meest aan 't hart lagen, schriftelijk te uiten.
n

Den 20 Augustus smeekten zij Albertus te verklaren, dat de akte van afstand, ‘de
oude vrijheid, vrijdom en souvereiniteit’ van het land zou erkennen; onverwijld te
betrachten een goeden vrede met Holland en Zeeland tot stand te brengen, en hen
zelven de onderhandelingen te laten aanknoopen; dadelijk na zijn huwelijk met de
infante een algemeene vergadering van de Staten des lands bijeen te roepen, om
te beraadslagen over de zaken van justitie en politie, mitsgaders over alles wat
(3)
betreft den dienst, het behoud, het welzijn en de rust van het land’ .
De toestemming des aartshertogen in al die verzoeken liet echter nog veel vrees
bestaan; deze verergerde nog toen men, bij de opening der zitting op 22 Augustus
vaststelde, dat de banken voor de afgevaardigden der Vereenigde-Provinciën
onbezet bleven. De onzekere hoop die men hadde kunnen koesteren, de rebellen
met de nieuwe vorsten te zien verzoenen, vervloog dus den dag zelven waarop
deze erkend werden! In de woordenkramerij die Richardot tot de vergadering richtte,
was hij zoo voorzichtig geenerlei toespeling op de onheilspellende afwezigheid van
de vertegenwoordigers der noordelijke provinciën te maken. Hij bepaalde er zich
bij, in hoogdravende bewoordingen uit te weiden over de goedertierenheid des
konings, over den rampspoed der burgeroorlogen en over de welvaart, die de
regeering der aartshertogen aan België
(1)(2)

(3)
(1)
(2)

Ibid., blz. 445, 447.
Gachard: Documents inédits, deel I, blz. 462.
Ibid., blz. 436.
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moest bezorgen. Daarna werden de wederzijdsche eeden van den vorst en van de
vertegenwoordigers der provinciën, bij het geschal van trompetten, tamboerijnen
en pijpen, op het evangelie gezworen. Den volgenden dag gaf de aartshertog, aan
twee honderd vijftig genoodigden, een gastmaal ‘waarop niet één droppel water
n

(1)

gedronken werd’ , en hij woonde den 24 Augustus eene processie bij, die eindigde
met een plechtig Te Deum in Sinter-Goedelekerk.
n

Den 14 September, den dag zelf na den dood van Philips II, dien de aartshertog
onderweg vernam, verliet hij Brussel om, met pauselijk verlof, de infante te gaan
huwen. Hij droeg de regeering over aan kardinaal Andreas van Oostenrijk, zoon
van aartshertog Ferdinand van Tyrol, en het bevelhebberschap over de troepen
aan den admiraal van Aragon, don Francisco de Mendoça. Zijne afwezigheid, die
slechts enkele maanden duren zou, duurde veel langer. Het huwelijk dat eerst per
n

n

procuratie op 15 Februari 1598 te Ferrara gesloten was, werd den 18 April 1599
(2)

n

te Valencia ingezegend . Vier maanden later, den 20 Augustus, kwamen de
aartshertogen langs Diedenhoven in de Nederlanden.

(1)
(2)

Gachard: Lettres, etc., blz. 11.
Omtrent de onderhandelingen betreffende dit huwelijk, zie G. Türba: Beiträge zur Geschichte
der Habsburger aus den letzten Jahren des spanischen Königs Philipp II. Archiv. für
Oesterreichische Geschichte, deel LXXXVI (1899).
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Hoofdstuk II
De regeering der aartshertogen
I
Vrees en wantrouwen waren tijdens de laatste maanden verdwenen. Niet alleen
kon men vaststellen, daar de oorlog voortduurde, dat het Spaansche leger het land
bleef verdedigen, doch men verheugde zich over den door de aartshertogen duidelijk
geuiten wensch, ten spoedigste de algemeene bevrediging te bewerken. Bovendien
ging het nieuw stelsel in de Nederlanden gepaard met een nieuwe regeering in
Spanje. De dood van den ouden koning kwam juist van pas om, na zoovele jaren
smart en kommer, Albertus en Isabella als de voorboden van een tijdvak van rust
en herstelling te doen verschijnen. De hoop, die hunne komst liet ontstaan, bereidde
hun een geestdriftig onthaal.
's Volks hulde ging vooral tot Isabella. Als in Margareta van Oostenrijk, als in
Maria van Hongarije, zag het volk in haar een echte prinses van den bloede, een
rechtstreeksche en wettige afstammelinge van Karel V en van de hertogen van
Bourgondië. Erfgename en vorstin van het land, kwam zij in hetzelve leven en
sterven met de natie. Hare aanwezigheid wakkerde in de katholieke provinciën de
vorstentrouw weer aan, die wel diep ingeworteld moest zijn, om, na Philips II, niet
gansch verdwenen te wezen!
Van Luxemburg tot Brussel, was het een onafgebroken
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geestdrift. De menigte verdrong zich op de met bloemen bestrooide wegen om de
infante toe te juichen. Ouderlingen weenden van aandoening, toen zij haar zagen
n

(1)

voorbijtrekken . De hoofdstad, waar zij den 5 September 1599 aankwam, deed
haar een onthaal, vroeger tijden waardig. Vertooningen in de open lucht,
vreugdevuren, verlichtingen duurden drie dagen lang in de met zegebogen versierde
en met tapijten behangen stad, waarheen ontelbare nieuwsgierigen uit de Vlaamsche
en de Waalsche provinciën toegestroomd waren. Zij, die vermochten het aangezicht
der infante te zien, werden getroffen door de goedheid en de statigheid, die op hare
trekken te lezen stonden. De praal en luister die haar omringden, de ongehoorde
pracht harer kleederen troffen de verbeeldingskracht des volks dat, samen met het
Calvinisme, den republikeinschen eenvoud afgelegd had. Men vertelde met
bewondering dat alleen de gesteenten die den zadel van haar paard versierden,
200,000 gulden gekost hadden, en in dien fabelachtigen rijkdom dacht men de
belofte van nieuwen voorspoed te bespeuren.
n

Isabella was geboren den 12 Augustus van dat jaar 1566, waarmede het tijdperk
van burgerlijke en godsdienstige beroerten begon, dat zij, naar men meende, sluiten
moest. Zij was het lievelingskind van Philips II geweest. Voor haar vooral hadden
in de ziel des konings die gevoelens van liefde gebloeid die hem, als privaat mensch,
zoo zeer van den vorst deden verschillen. Hij had gedroomd haar tot keizerin, of
toch tot koningin van Frankrijk te maken. Hij had haar op de hoogte zijner plannen
gehouden en haar die arbeidzaamheid medegedeeld die haar, tot het einde harer
kommervolle grijsheid, soms tot vier uren des morgens aan hare schrijftafel hield.
Hare opleiding had haar tegelijk een grondig Spaansch en een grondig katholiek
karakter gegeven. Toch, trots de fierheid en de ernstigheid van haar voorkomen en
de strenge praktijken van hare mystieke godsvrucht, bezat zij een vriendelijk en op-

(1)

A. Rodriguez-Villa: Correspondencia de la infanta archiduquesa doña Isabel Clara Eugenia
con el duque Lerma y otros personajes, blz. 331 (Madrid, 1906). - Het boek van L. Klingenstein:
The great infanta (Londen, 1910) is eene levensbeschrijving van Isabella, die met veel
vooringenomenheid gemaakt werd, doch berust op navorschingen die ongelukkig al te
oppervlakkig zijn.
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geruimd gemoed, dat haar bekoorlijk maakte en wellicht de populariteit verklaart
die zij in België genoot, hoewel zij er altijd eene vreemdelinge bleef. Hare waardige
en zuivere zeden, hare verknochtheid aan haren echtgenoot, dien zij met raad en
daad bijstond en voor welken zij zich steeds in de schaduw stelde, dwongen eens
ieders eerbied af. Het hof van Brussel richtte zij zeer zonderling in: men was er
tegelijk getroffen door de koninklijke plechtstatigheid, door de stijfheid der etiquette
en door de strengheid van de schier kloosterachtige zeden, doch alles getemperd
door de lieftallige goedhartigheid eener prinses, die in hare private vertrekken hare
eerejuffers als hare kinderen behandelde en, in oorlogstijd, dezelve rondom zich
(1)
schaarde, om samen pluksel te maken .
Nauwelijks waren de aartshertogen te Brussel gevestigd, of zij verhaastten zich
de noodige maatregelen te treffen om aan hunne regeering dat nationaal uiterlijk te
geven, dat hun de volksgunst moest doen verwerven. Eerst en vooral zouden zij
den adel voldoening geven. De hertog van Aarschot, de graaf van Arenberg en de
prins van Oranje, de oudste zoon van den Zwijger, die, door den hertog van Alva
naar Spanje gezonden, van waar hij in 1596 met Albertus teruggekeerd was, traden
in den Raad van State. De markies van Havré werd aan 't hoofd der financiën gesteld;
de graaf van Arenberg werd admiraal, de graaf van Berlaymont stadhouder van
Artesië, en de graaf van Egmond landvoogd van Namen benoemd. Halsbanden
van het Gulden-Vlies werden verleend aan Aarschot, Oranje, Havré, Solre en
Egmond. Vervolgens, schrikte de winter de aartshertogen niet af, om zich in de
verschillende provinciën te laten huldigen. Zij waren ongeduldig, de eeden af te
leggen en te ontvangen die, voor elke provincie, in de oogen des volks de
souvereiniteit moest bevestigen, die zij nog alleen van den koning hielden. Reeds
n

den 26 November bezwoeren zij te Leuven, als hertogen van Brabant, de
n

n

Blijde-Inkomst; dezelfde plechtigheid herhaalden zij den 30 te Brussel en den 10
n

December te Antwerpen. Van toen af tot den 24 Februari, was

(1)

Gachard: Rapport sur les archives de l'ancienne Chambre des comptes de Flandre à Lille,
blz. 216 (Brussel, 1841).
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het een onafgebroken reeks van plechtige inhalingen in de voornaamste steden, te
midden van toejuichingen, van het gezang der geestelijkheid, van de rookwalmen
der vreugdevuren en het gebulder der kanonnen; daarna keerden Albertus en
Isabella terug naar Brussel, behoorlijk als wettige heeren erkend door het hertogdom
Brabant, de heerlijkheid Mechelen, het graafschap Vlaanderen, de kasselrijen
Rijsel-Dowaai-Orchies, Doornijk en het Doornijksche, het graafschap Artesië,
Valencijn en het graafschap Henegouw. Zij achtten dit vooralsnog voldoende en
zouden later het graafschap Namen, het hertogdom Luxemburg en het graafschap
Gelderland bezoeken.
Het onthaal dat zij overal genoten hadden, stelde hen teenemaal gerust omtrent
de gestemdheid des lands. Op 20 Maart 1600 gaven zij hetzelve een blijk van
vertrouwen en noodigden zij de provinciën uit, zich in April, te Brussel, in
Staten-Generaal te vergaderen.
De toestand, dien zij moesten blootleggen, was zeer hachelijk.
De Vereenigde Gewesten hadden zich niet gewaardigd, in 1598, de hun gedane
voorstellen te beantwoorden. En even nutteloos had, op 9 Februari 1599, kardinaal
Andreas gepoogd hunne koppigheid te overwinnen door, in naam der infante, allen
handel met haar te verbieden. Die maatregel had geen ander uitwerksel dan dat de
n

n

rebellen, den 22 Maart, de Belgen tot opstand aanzetten en den 2 April een
plakkaat afkondigden, waarin de Spanjaards en hunne goederen, overal waar men
die vatten kon, prijs verklaard werden. Anderzijds hadden de krijgsverrichtingen
niets voortgebracht. De in 1599 tegen Bommel gerichte pogingen waren afgeslagen:
alles wat men had verricht, was het bouwen van het fort Sint-Andries, aan den
samenloop van Maas en Waal. De aartshertogen hadden hunne huldigingsreizen
nog niet volbracht, toen Maurits van Nassau reeds den aanval hernam: op 22 Januari
n

1600 werden het fort Crèvecoeur (vóór 's-Hertogenbosch) en den 8 Mei het
nauwelijks voltooide fort Sint-Andries veroverd. Tot overmaat van rampspoed, deed
geldgebrek nieuwe muiterijen voorzien.
De houding van Philips III vermeerderde nog de onrust der aartshertogen. Zij
wisten dat de nieuwe koning den door zijn

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

227
vader gedanen afstand niet goedkeurde. Zij hadden van zijne misnoegdheid alles
te vreezen, zoo zij zich niet, door een schitterend feit, onmisbaar maakten. Om
hunne jonge en broze souvereiniteit te bevestigen, moesten zij zich in Spanje's
oogen die gunst waardig maken, door de Nederlanden hetzij met goedheid, hetzij
met geweld te bevredigen.
Albertus, die van nature weinig oorlogzuchtig was, beproefde eerst met goedheid
zijn doel te bereiken. Einde 1599 verkreeg hij dat zijn broeder, keizer Rudolf II, een
plechtig gezantschap naar Holland zond. Het voorgegeven doel was, de teruggave
aan het Rijk van sommige sterke plaatsen te eischen; werkelijk echter moest het
de rebellen nopen, met den aartshertog te onderhandelen. De poging mislukte ten
volle, evenals die welke beproefd werd om Elisabeth met de Vereenigde-Gewesten
in oneenigheid te brengen. De te Boulogne geopende besprekingen werden weldra
afgebroken, zoogezegd om eene quaestie van voorrang. Kortom, bij de opening
van den zittijd der Staten-Generaal, bleef geenerlei uitzicht op eene overeenkomst
langs vredelievenden weg meer over.
Toch waren de afgevaardigden der provinciën naar Brussel gekomen met het
vast voornemen, dien vrede te verkrijgen, dien het uitgeputte land eenstemmig
(1)
eischte. Ter uitzondering van eenige prelaten, als de bisschop van Atrecht , die
besloten waren alles te verduren, liever dan de wapens voor de ketters neer te
leggen, aanzocht de vergadering de machtiging rechtstreeks met de
Vereenigde-Provinciën, zooniet over een eeuwige overeenkomst, dan toch over
een lange wapenschorsing in onderhandeling te treden.
Doch hoe hadden de aartshertogen dat voorstel kunnen aannemen? Immers, dit
laatste verried bij de Staten den wensch, zelven 's lands politiek te leiden en, in de
regeering, de plaats te hernemen die zij er gedurende de onlusten bekleed hadden.
(2)
Het misverstand, dat reeds in 1598 ontstaan was, openbaarde zich opnieuw .
Eenige dagen waren voldoende geweest om de parlementarische strekkingen in
botsing te brengen met het

(1)
(2)

Gachard. Actes des Etats Généraux de 1600, blz. 198.
Zie hooger, blz. 221.
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monarchaal grondbeginsel. Overigens, zelfs al waren de aartshertogen geneigd
geweest aan den wensch der Staten te voldoen, hunne onderworpenheid aan Spanje
had hun zulks belet. De koning had niet nagelaten eene daad van hoogverraad te
zien in eene onderhandeling waaraan hij geen deel genomen had. Alles wat de
Staten verkregen, was van zich in betrekking met de Hollanders te mogen stellen,
(1)
om hunne inzichten te kennen (24 Mei) . En dan nog laakte Albertus hen, omdat
zij zich gerechtigd hadden gewaand, afgevaardigden te benoemen zonder hem
eerst dezer namen voor te leggen.
Terwijl de vergadering zich gansch had willen toewijden aan den vrede, had de
regeering anderzijds ze bijeengeroepen om haar toelagen te vragen, waarmede zij
het leger had kunnen versterken en de door Spanje te dragen krijgsonkosten te
verminderen. Doch hier rezen onverwachte aanspraken op.
Niet alleen weigerden de Staten de kosten der admiraliteit en de herstellingen
der grensvestingen te hunnen laste te nemen, doch zij wilden gemachtigd zijn, de
rekeningen na te zien van de toelage van 250,000 kronen, die de koning zich
verbonden had, elke maand aan de aartshertogen te betalen. Zij eischten ook de
opheffing der tribunalen Hazienda en Visita, die kortelings ingesteld waren om te
beslissen over de regelmatigheid der betalingen, aangewezen op uit Spanje
gezonden gelden. Ten slotte drongen zij aan op een grondige hervorming der
krijgstucht en op de afschaffing der onuitstaanbare misbruiken, die de vreemde
(2)
troepen in het land pleegden . In stede van eenvoudigweg het leger te versterken,
verstonden zij dus het aan hun toezicht te onderwerpen, terwijl zij de uitgaven van
een verafschuwden oorlog zooveel mogelijk op Spanje wilden schuiven. Men had
zich kunnen verstaan, waren de aartshertogen werkelijk onafhankelijke vorsten
geweest. Doch konden zij, in den toestand waarin zij zich bevonden, aarzelen
tusschen den wensch der Staten en den dienst des konings? Om eene gevaarlijke
botsing met de vergadering te vermijden, veranderden zij dadelijk hunne voorstellen:
zij beloofden hervormingen,

(1)
(2)

Gachard: Etats Généraux de 1600, blz. 453.
Ibid., blz. C en volg.
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schaften het college der Visita af en verklaarden zich tevreden met een
maandelijksche bede van 100,285 gulden voor het onderhoud der gewone
bezettingen, van 128,000 gulden voor het uitrusten van 10,000 man en van 60,750
gulden voor de 3000 paarden der ordonnansbenden.
Nu moest de instemming der vergadering verkregen worden en herbegonnen de
eindelooze besprekingen van vroeger. Het gewestelijk particularisme dat reeds,
tijdens de beroerten, zoo dikwijls de verontwaardiging van Willem van Oranje verwekt
had, belette alle overeenkomst onder de provinciën: elke harer wilde het kleinst
mogelijk aandeel in de algemeene uitgaven dragen. Doch de nood drong: de
n

aartshertogen besloten het kort te trekken. Den 2 October verscheen Richardot
vóór de Staten en verklaarde, dat de prinsen als aangenomen beschouwden een
maandelijksche bede van 300,000 gulden, onder de proviciën in te deelen volgens
een door de regeering aangenomen aanslag. Hij verborg geenszins dat de
weerspannige provinciën met strengheid zouden behandeld worden, en verklaarde
(1)
daarop de vergadering ontbonden .
(2)
Men begrijpt, dat de Staten ‘onthutst’ waren . 't Was de eerste maal sedert hunne
instelling dat men ze naar huis zond met eene ‘bede’, die zij niet aanvaard hadden!
Zij werden gewaar, dat zij de slachtoffers van een Staatsgreep waren en gingen
niet uiteen zonder protest aan te teekenen. Zij stelden bovendien een vertoog op,
dat als de uiteenzetting hunner eischen kan aanzien worden. Benevens de middelen
die zij voorstelden om de geweldenarijen der troepen te verhelpen, vroegen zij de
vermindering van de uitgaven van het hof ‘op den voet van die der hertogen van
Bourgondië’ en de invoering van verschillende maatregelen die het land moesten
toelaten, het geldelijk beheer na te zien. Zij stelden onder andere voor, dat de
afgevaardigden der provinciën om de vier maanden te Brussel zouden bijeenkomen
(3)
om kennis te nemen van den staat der bede .

(1)
(2)
(3)

Gachard: Etats Généraux de 1600, blz. CXIII.
Ibid., blz. 172.
Ibid., blz. 681 en volg.
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Zooals te verwachten was, verwierpen de aartshertogen schier al de punten van
dat vertoog. Zij namen hartelijk afscheid van de Staten, doch met het vast
voornemen, ze nimmer meer bijeen te roepen.
De proefneming was afdoende geweest: de Staten van 1600 waren voor hen wat
de Staten van 1559 voor Philips II geweest waren. Zij hadden hen overtuigd, dat
een souvereine en onbeperkte regeering niet kan samengaan met een nationaal
parlement dat zich, als de tolk des lands en de verdediger zijner belangen, tegenover
den vorst aanstelde alsof deze zijne daden moest verantwoorden, in stede van
(1)
slechts van God, ‘den oppersten rechter der vorsten’ af te hangen. Hadden zij niet
‘onaannemelijke voorwaarden’ gesteld en zoowel de vreemde als de inlandsche
politiek der aartshertogen aan hunne plannen willen onderwerpen, op gevaar af van
hen met Spanje in moeilijkheid te brengen? Had die houding niet duidelijk bewezen,
dat de provinciën, niettegenstaande haren terugkeer tot de Kerk, nog steeds afkeer
hadden voor de zuivere monarchie, en het gezag met den vorst wilden deelen?
Onder de leden der vergadering was de bisschop van Atrecht, Matthijs Moulart,
schier de eenige die verontwaardigd was, omdat men ‘Hunne Hoogheden het gezag
(2)
wilde ontnemen’ . De groote meerderheid der vergadering meende natuurlijk met
hen als met haars gelijken te mogen onderhandelen. Verscheidene leden waren
geërgerd geweest, omdat de de eeredames der infante de openingszitting
bijwoonden, en dat voorzitter Richardot, in bijwezen der aartshertogen, ‘met gebogen
(3)
knie’ , zijne aanspraak hield. Men bemerkte ook, dat de afgevaardigden al te
kitteloorig waren op het stuk van de onafhankelijkheid des lands. Zij hadden namelijk
de bewoordingen van een brief van Philips III, die hen aanzette ‘in zijn dienst’ te
blijven, kwalijk opgenomen, en hadden hun griffier gelast den Spaanschen gezant
te antwoor-

(1)

(2)
(3)

Gachard: Etats Généraux de 1600, blz. 8. - Voor de tegenstelling der denkbeelden van
nationale vertegenwoordiging en der monarchale theorieën te dien tijde, zie Brants: Albert et
Isabelle, blz. 46 en volg.
Gachard: Etats Généraux de 1600, blz. 200-201.
‘Quod dictu turpe est’. Ibid., blz. 191.
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(1)

den in het Fransch, ‘de gewone taal van het Bourgondisch huis’ .
(2)
Niettegenstaande de in 1598 door Albertus gedane beloften , hielden, van 1600
af, de Staten-Generaal dan ook op een geregelde Staatsinstelling te wezen. Men
liet ze vervallen en het is slechts door buitengewone voorvallen dat zij, twee en
dertig jaar later, weder een even kortstondig als onbeduidend bestaan zullen hebben.
In de katholieke Nederlanden als in Frankrijk, behield het monarchaal gezag hun
hetzelfde lot voor: zij werden niet afgeschaft, doch werden niet meer bijeengeroepen.

II
De Staten waren nog vergaderd, toen de mare te Brussel kwam, dat Maurits van
Nassau, met een leger van 12.000 voetknechten en 3000 ruiters, de Hont
overgestoken en in Vlaanderen gedrongen was (19 Juni 1900). Zijn hoofddoel was,
naar het schijnt, de verdedigers van Oostende te ontzetten en dan samen met hen
de omliggende havens te veroveren en aldus heel de zeekust in 't bezit der
Vereenigde-Gewesten te stellen.
De Duinkerksche zeeroovers en vooral een kleine vloot galeien, het jaar te voren
door Frederik Spinola vóór Sluis gebracht, verontrustten Vlissingen's handel, en
Zeeland wilde zich van die gevaarlijke buren ontmaken. De onderneming was
gewaagd, daar de troepen tusschen de zee en het Spaansch leger konden ingesloten
worden. Doch Maurits hoopte, dat de Vlaamsche steden bij zijne nadering zouden
opstaan en allerminstens zijne aftochtlinie vrijwaren. Hij liet naar Brugge en naar
Gent schrijven om aan hun oud bondgenootschap met de noordelijke provinciën te
herinneren en hen aan te sporen zich bij hunne bevrijders te voegen. Weldra moest

(1)
(2)

Gachard: Etats Généraux de 1600, blz. 177.
‘Leurs altezes seront tousjours très aises de convocquer les estatz et user de leur bon advis,
et l'on ne en doit estre en doubte; ains se asseurent les estatz qu'ilz seront convoquez plus
souvent qu'ilz ne désireront, en tant que fauldra mettre les mains à la bourse’. Gachard:
Documents inédits, deel I, blz. 448.
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hij inzien, dat hij niets van hen te verwachten had. Nu zij weder katholiek geworden
waren, zagen zij in de Hollanders niets dan de vervolgers van hun geloof. Zij
verwierpen elk verbond met de protestanten als een gruwelijke misdaad, en waren
bereid die ketters, die hun hunne hulp dorsten vragen, uit het land te drijven. Terwijl
de boeren tegen de overweldigers oprukten, bereidden zij zich ter verdediging.
Brugge, dat tot hiertoe geene bezetting gewild had, verhaastte zich nu er eene te
aanvaarden.
In spijt van de verwachtingen van Maurits, die wist dat de Spaansche troepen
wegens achterstallige soldij weer aan 't muiten waren en gedeeltelijk aan de
Geldersche kust verstrooid lagen, slaagden de aartshertogen er in, ongeveer 10,000
man rondom Gent te vereenigen. Tegenover den vijand, hadden de muiters zich
onderworpen en gevraagd in de eerste gelederen te mogen staan. Isabella zelve
(1)
sprak de soldaten aan en, hare oorringen vastnemend , beloofde die desnoods te
zullen verkoopen om de troepen te betalen; en het leger trok geestdriftig op. Het
versloeg gemakkelijk de door den vijand te Plasschendale, Breedene en Snaaskerke
gelaten posten.
Maurits had op zulke krachtsinspanning niet gerekend. In een vijandig land
verzeild, te midden van gesloten steden door den vijand verrast, werd zijn toestand
hachelijk, en meteen die der Republiek, wier beste troepen hij bij zich had. Langs
de landzijde was de aftocht niet meer mogelijk. Hij leidde zijne troepen langs het
strand tusschen Oostende en Nieuwpoort, om ze te redden door middel van de
Zeeuwsche vloot, die vóór de kust kruiste. Ernst van Nassau moest de Spanjaards
te Leffinge tegenhouden. Deze sloegen hem na een verwoed gevecht terug en
kwamen, zonder halt te maken, in den namiddag het hoofdleger aanvallen, dat in
de duinen gelegerd was, met de zee achter zich (2 Juli). Doch de Spanjaards waren
uitgeput door een langen marsch, door de hitte en door het gevecht van 's morgens,
en konden dus den wederstand niet overwinnen, die door een der grootste
veldheeren der eeuw geleid, en door

(1)

Grotius: Annales, blz. 467 (Amsterdam, 1662.)
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het dreigende gevaar opgezweept werd. Het gevecht was hardnekkig en langdurig.
Albertus had kost wat kost eene zegepraal willen behalen, die de rebellen wellicht
verplicht had, de wapens neer te leggen; hij voerde derhalve zelf de voorwacht aan
en drong zoo ver voorwaarts, dat hij met eene spies aan de keel gekwetst werd. De
admiraal van Aragon werd gevangengenomen. Eindelijk, in den avond, begonnen
de aanvallers te zwichten en moesten zij den aftocht blazen. Zij hadden meer dan
3000 man verloren en lieten een honderdtal banieren in 's vijands handen. Maurits
zette hen overigens niet achterna. Het was hem voldoende, dat hij zijn leger gered
had, welk iedereen verloren dacht. Hij verhaastte zich in te schepen, ‘terwijl hij bij
(1)
dat berucht gevecht niets anders behaald had, dan den roem der overwinning’ .
't Is onder den indruk van die zegepraal dat, eenige dagen later (21 Juli), te
Bergen-op-Zoom de onderhandelingen tusschen de afgevaardigden van de
Staten-Generaal der onderdanige gewesten en die van de Staten-Generaal der
Vereenigde-Provinciën afgebroken werden. Nu was alles tegenstelling geworden
tusschen die mannen die, eenige jaren te voren, eendrachtig dezelfde zaak
verdedigden. Bij het godsdienstverschil, dat hen scheidde, kwam nu nog de
verachting welke de Hollandsche republikeinen, door hunne welvaart en zegepralen
trotsch geworden, voor hunne vroegere landgenooten koesterden. Ja, de bepaalde
scheiding der zeventien provinciën werd bevestigd door de samenstelling der
afvaardigingen zelve. Een Brabantsch edelman, baron van Bassigny, leidde het
Belgisch gezantschap; dat der Republiek had als hoofdman een der beroemdste
staatkundigen van het Hollandsch patriciaat, den raadpensionaris Oldenbarnevelt.
Hoe hadden menschen, die tot inkeer gekomen en slechts spraken van
gehoorzaamheid aan den vorst, zich kunnen verstaan met mannen, die de
Souvereiniteit des volks verkondigden en door dezelve hunne onafhankelijkheid
wettigden? Overigens wilden de rebellen in de aartshertogen slechts de
vertegenwoordigers van den koning

(1)

Grotius: Annales, blz. 479.
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van Spanje zien; zij vernederden de Belgische afgevaardigden door hun te
herinneren, dat zij geene volmacht tot onderhandelen hadden. Van Oldenbarnevelt,
‘van hoogmoed opgeblazen, gaf al te zeer te kennen dat zij niet voornemens waren
(1)
onderworpenheid te verdragen, doch wel de Republiek in stand te houden’ . De
n

slag van Nieuwpoort rechtvaardigde maar al te zeer hun zelfvertrouwen. Den 27
Juli begreep Albertus, dat hij niets meer te verhopen had ‘dan door middel van de
wapens, zoo het God belieft’.
Ongelukkig in den oorlog en ongelukkig in de onderhandelingen, hadden de
aartshertogen reeds bij het begin hunner regeering alle krediet bij het hof van Madrid
verloren. Voortaan beschouwden de koning en zijne raadsheeren de laatste poging
van Philips II om de Nederlanden te bevredigen als mislukt. De omstandigheden
gaven de tegenstanders derzelve gelijk. Zonder rekening te houden met de
moeilijkheden van den toestand waarin zich Albertus bevond, hielden zij hem voor
onbekwaam. Men hield rekening met de vijandschap van Engeland, noch met den
steun dien Frankrijk den rebellen openlijk verleende, met zijne onvoldoende
hulpmiddelen, noch met de uitputting des lands. Reeds vóór den slag van Nieuwpoort
was er spraak geweest, hem, mits zekere vergelding, te nopen aan de regeering
(2)
der provinciën te verzaken . Na de ramp ging het er nog erger aan toe. Sedert dan,
ontziet Philips III in 't geheel niets meer. Hij behandelt zijn schoonbroeder eenvoudig
als een landvoogd; hij geeft hem bevelen, benoemt officieren, zonder zelfs zijn
(3)
oordeel te vragen . Ja, zonder de smeekingen van Isabella, had hij zich wellicht
van hem ontmaakt.
Zulke houding moest Europa natuurlijk de laatste begoocheling ontnemen omtrent
den aard van de souvereiniteit der aartshertogen. Zij protesteeren vruchteloos: in
de vreemde hoven behandelt men hen als vazalen van den koning van Spanje.

(1)

(2)
(3)

Gachard: Etats Généraux de 1600, blz. CXVII. - In 1603 knoopte Albertus opnieuw geheime
onderhandelingen aan met Maurits van Nassau, dien hij hoopte van de Vereenigde-Provinciën
af te scheuren. Philippson: Heinrich IV und Philipp II, deel III, blz. 68 (Berlin, 1871).
Rodriguez-Villa: Don Francisco de Mendoza, almirante de Aragon (Extracto del homenaje à
Menendez y Pelayo), blz. 50 (Madrid 1899).
Brants: Albert et Isabelle, blz. 23.
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(1)

Hendrik IV en na hem Lodewijk XIII eischen, dat zij hen ‘Monseigneur’ heeten . In
1604 bij de vredesonderhandelingen met Engeland, schrijft Richardot ‘dat, als de
Engelsche commissarissen de Spanjaards zien handelen alsof alles van den koning
en niets van Uwe Hoogheden was, zij heimelijk lachen, wat wel de meening zou
(2)
doen bevestigen, dat de overdracht der Nederlanden maar geveinsd is’ . Als Jacob
I, in 1606, de uitlevering van een zijner te Brussel verscholen onderdanen vraagt,
bekent men hem onbehendig dat daartoe eerst oorlof aan Philips III hoeft gevraagd,
waarop hij antwoordt dat hij wel ziet, ‘dat hij niet te doen heeft met een absoluten
(3)
vorst, als de hertogen van Bourgondië waren’ .
De onderworpenheid der aartshertogen moest zich overigens weldra officieel
bevestigen.
Albertus, die verplicht was den oorlog voort te zetten, had in 1601 besloten
Oostende te bemachtigen; die stad was immers eene operatiebasis ter zee voor de
Vereenigde-Provinciën, die de Vlaamsche kust aldus onder de bedreiging van een
inval hielden. Hij had het beleg toevertrouwd aan den admiraal van Aragon, een
(4)
man zoo godvruchtig dat de soldaten hem ‘el gran capitan del rosario’ noemden ,
en die teenemaal in zijne gunst stond. Meer hoefde niet om dien officier bij de
Spaansche regeering in ongunst te brengen. Weldra verweet men hem, te Madrid,
den langen duur en de tegenspoeden van de zoo moeilijke onderneming. Want de
galeien van Frederik Spinola konden, niettegenstaande hare bedrijvigheid, de
Hollandsche vloot niet beletten Oostende te proviandeeren, terwijl anderzijds Maurits
van Nassau gedurig de grens bestookte, wat de belegeraars steeds verplichtte een
n

deel hunner strijdkrachten tegen hem te richten. Den 20 September 1602 bemachtigt
hij Grave, een der beste plaatsen om de Maas over te steken, en middelerwijl ging
zijne ruiterij de streek tot in het hart van

(1)
(2)
(3)
(4)

M. de Villermont: Le duc et la duchesse de Bournonville, blz. 110 (Brussel, 1904).
L. Willaert: Négociations politico-religieuses entre l'Angleterre et les Pays-Bas catholiques
(1598-1628). Revue d'Histoire ecclésiastique, deel VIII [1907], blz. 99.
Ibid.
Rodriguez-Villa: Don Francisco de Mendoza, blz. 49.
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Luxemburg verheeren. Meer nog: de te Hoogstraten gelegerde Italiaansche troepen
die Brabant moesten dekken, sloegen tot muiterij over en beloofden den vijand,
onzijdig te blijven. De dood van Frederik Spinola, in een zeegevecht, op 26 Mei
1603, maakte den toestand nog hachelijker.
's Konings geduld was ten einde. Ambrosio Spinola, Frederik's broeder, was in
1602 in de Nederlanden gekomen om daar, tot groot ongenoegen van den
(1)
aartshertog, een veldtocht tegen Engeland voor te bereiden . Van 1603 af, had de
wending der krijgsverrichtingen Albertus genoopt, hem de leiding van het beleg toe
te vertrouwen en onder den aandrang van dien talentvollen veldheer, was er
verandering te bespeuren. Deze bracht al zijne strijdkrachten vóór Oostende bijeen,
en liet Maurits van Nassau gerust Aardenberg (12 Mei 1604) en Sluis (20 Augustus
1604) bemachtigen, doch op 20 September 1604 gelukte het hem het ‘nieuw Troje’,
dat maar een puinhoop meer was, aan de Vereenigde-Provinciën te ontrukken.
Hoewel het verlies van Sluis de waarde dier overwinning veel verminderde, hoewel
de Vereenigde-Provinciën hierbij zelfs meer gewonnen dan verloren hadden,
verwekte de inneming van Oostende schier zooveel ophef als, twintig jaar vroeger,
die van Antwerpen door Alexander Farnese. Die aan een vreemdeling verschuldigde
zegepraal deed Albertus' middelmatigheid, als veldheer, teenemaal blijken. Zij liet
Philips III toe, niet het minste ontzag meer te hebben voor Albertus, alsof het zijne
schuld was, zoo hij geen geluk had. In 1605 vernederde hij hem door aan Spinola
de leiding van het leger over te geven. Als de aartshertog, in een land waar de oorlog
gansch de krachtsinspanning der regeering vergde, het bevelhebberschap over de
troepen verloor, was het ook met zijn ontzag en zijn invloed gedaan. Om zijne
ongenade te verbloemen, bleven hem de hofstaatsie, de officieele plechtigheden,
de ontvangsten van gezanten over, bij dewelke hij, door groote waardigheid, den
schijn van het gezag behield. Zijne houding verraadt zijn edel

(1)

Omtrent de militaire en diplomatische bedrijvigheid van Spinola, zie Rodriguez-Villa: Ambrosio
Spinola, primer marqués de los Balbases (Madrid, 1905).
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karakter. Nergens het minste spoor van bekrompen pruilerij. Integendeel, verre van
wrok tegen Spinola te koesteren, was hij de eerste om hem hulde te bewijzen, zijne
meerderheid te erkennen en hem heel zijn vertrouwen te schenken. Die gunsteling
des konings werd weldra zijn vertrouwdste raadgever. Toch moest hij wel weten,
welke geheime onderrichtingen deze in 1606 van Madrid meegebracht had. Zij
gelastten hem, bij Albertus' dood, de regeering waar te nemen en de infante naar
Spanje terug te brengen. Zoo, tegen alle verwachting, Isabella eerst stierf, moest
Ambrosio den aartshertog getrouwheid aan den koning doen zweren; bij weigering
of aarzeling, moest hij hem in het kasteel van Antwerpen opsluiten. Hem was nog
aanbevolen, de genegenheid van het huis van Croy, van de voornaamste heeren
en van de magistraten der steden te winnen, en op de zekerheid van de den
(1)
Spanjaards overgegeven plaatsen te waken . Kortom, de ‘vorsten’ der Nederlanden
ontvingen daar een echten maire du palais. Zoo zij, in 1604, na de inneming van
Oostende, nog als nationale vorsten handelen door den graaf van Solre te gelasten
(2)
bij den koning de ellende en de misnoegdheid des lands te gaan vertoonen , verlaten
zij zich voortaan op de leiding van hun almachtigen minister.
Zij zouden wellicht minder gedwee geweest zijn, hadden zij de hoop kunnen
behouden, eene dynastie te stichten. Doch reeds in 1604 wisten zij, dat hun echt
onvruchtbaar blijven zou, dat zij in de Nederlanden slechts hun graf zouden laten
en dat, na hun afsterven, de zoo schijnbare als kortstondige scheiding van België
en Spanje een einde zou nemen. De geboorte van een kind had hen gehecht aan
het land. waarover het later regeeren zou. Zonder erven, konden zij geen wortel
schieten in de provinciën, waar de koning van Spanje hen gezonden had en waar
zij slechts te gehoorzamen hadden.
Het was klaar, dat Spinola nu niet meer voor hen, doch voor Philips III den oorlog
leidde. Evenals Alexander Farnese, richtte hij den aanval tegen de
Vereenigde-Gewesten, en Mau-

(1)
(2)

Rodriguez-Villa: Ambrosio Spinola, blz. 124 en volg.
Brants: Une mission à Madrid de Philippe de Croy, comte de Solre, envoyé des archiducs en
1604. Bullet. de la Comm. roy, d'Hist., deel LXXVII [1908], blz. 185.
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rits van Nassau vond in hem een tegenstrever, zijner waardig. Naar Farnese's
begrippen, had hij besloten de Republiek langs hare zwakste grens, w.z. langs den
IJsel aan te vatten. In 1605 laat hij Hendrik, graaf van den Bergh, in Vlaanderen om
Maurits tegen te houden, die even een ongelukkigen aanval tegen Antwerpen
gewaagd had, en marcheert hij vlug naar Overijsel, waar Oldenzaal en Lingen in
zijne handen vallen (19 Augustus). Doch zijne strijdkrachten zijn te zwak om zich
verder te wagen. Benevens de door België geleverde toelagen, hoeft hij 300.000
kronen per maand, en Spanje kan ze niet bezorgen. Te vergeefs maakt hij den
winter ten nutte om naar Madrid te gaan en maant hij den koning aan, de noodige
opofferingen te doen. De hulpmiddelen der monarchie komen met hare eischen niet
meer overeen, en zoo eergevoel haar belet voor de rebellen de vlag te strijken, bezit
zij echter de middelen niet meer om hen te onderwerpen.
Spinola's schitterende manoeuvers, gedurende den beroemden veldtocht van
1606, konden hem echter nergens een beslissend voordeel geven. Bij gebrek aan
de noodige manschappen, kon hij zijn ontwerp, den IJsel over te steken, niet ten
uitvoer brengen, terwijl zijn luitenant, de graaf van Bucquoy, de Waal zou overtrekken.
Hij vergenoegde zich Grol, in het graafschap Zutphen, en vervolgens de belangrijke
vesting Rheinberg te nemen. Doch de muiterij van 2000 soldaten liet Maurits toe,
een nieuwe poging te wagen. Hij sloeg het beleg voor Grol op, en men bewonderde,
als een der schoonste wapenfeiten van dien tijd, den marsch door welken Spinola,
met vermoeide en misnoegde troepen, hem achteruit dreef en de plaats kon
behouden, waarvan al de over den Rijn veroverde stellingen afhingen.
Toch maakte Spinola zich geen begoocheling meer. Zijn leger was ontzenuwd
en tuchteloos; het bestond uit gehuwde oudgedienden, zoodat de regimenten meer
(1)
vrouwen dan mannen telden . Om te slagen, had hij het moeten opnieuw inrichten.
Doch hoe? De koning verbood hem nog te Madrid te

(1)

Bentivoglio: Relation de Flandre, deel IV, blz. 434 (Brussel, 1642).
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verschijnen, om geene vragen om versterking meer te moeten aanhooren. Derhalve
stond niets anders te doen dan, in de beste voorwaarden, hetzij een vrede, hetzij
eene wapenschorsing te sluiten.
De omstandigheden bleken niet ongunstig. Na den dood van Elisabeth (1603),
hadden Engeland en Spanje zich in 1604 verzoend. En zoo Hendrik IV voortging
met de Hollanders troepen en geld te bezorgen, toch aarzelde hij - zooals deze
wenschten - Philips III den oorlog te verklaren. Men sprak zelfs over de mogelijkheid
van Fransch-Spaansche huwelijken, waarin de paus een levendig belang stelde en
die de eendracht onder de beide Westersche mogendheden zouden hersteld hebben.
Overigens zoo in Holland Maurits van Nassau en de Amsterdamsche kooplieden
die met de beide Indiën handel dreven de voortzetting van den oorlog wenschten,
hunkerde het volk naar rust, terwijl een groot deel der burgerij met leede oogen den
invloed zag, welken het ambt van opperbevelhebber des legers aan den prins van
Oranje gaf. Reeds in 1606 hadden Spinola en de aartshertogen die stemmingen
ten nutte gemaakt. Zij hadden Wittenhorst naar 's-Gravenhage gezonden, en den
n

(1)

24 April 1607 was eene wapenschorsing van zes maanden gesloten geworden .
Iedereen voelde dat dit de voorbode van een steviger schikking was. Toch scheen
het moeilijk, een voor de beide partijen bevredigende oplossing te treffen. Vooreerst
was omtrent de godsdienstquaestie geen vergelijk mogelijk. Bovendien eischten de
Vereenigde-Provinciën hare uitdrukkelijke erkenning als ‘vrije en onafhankelijke
Staten’, en zoo de aartshertogen zich getroostten op dit punt toe te geven, verwekte
zulks een groote verontwaardiging aan het Madridsche hof. De gezant van Philips
III te Brussel, don Juan de Ibarra, verklaarde dat de koning dit niet kon aannemen,
zonder van zijne eer en faam afstand te doen. Hij was verontwaardigd, Albertus en
Isabella, het eens met Spinola, de onderhandelingen niettemin

(1)

Omtrent de zeer ingewikkelde onderhandelingen betreffende de wapenschorsing, zie Blok:
Geschiedenis van het Nederlandsche volk, deel III, blz. 510 en volg.; Rodriguez-Villa: Ambrosio
Spinola, blz. 163 en volg.; J. Nouaillac: Villeroy, blz. 461 en volg.
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te zien voortzetten door bemiddeling van den minderbroeder Jan Neyen; hij stelde
alles in 't werk om die te dwarsboomen. Doch zijn opvolger, de markies de
Guadaleste, toonde zich inschikkelijker. Richardot, Verreyken en Juan Mancicidor
maakten zulks ten nutte om zich met de commissarissen der Republiek in betrekking
te stellen. In 1608 trok Spinola zelf met groote staatsie naar 's-Gravenhage, waar
de gezanten van de koningen van Engeland, van Frankrijk en van Denemarken,
van den paltsgraaf, van den keurvorst van Brandenburg, van den landgraaf van
Hessen de onderhandelingen bijwoonden en haar de beteekenis van een Europeesch
congres gaven.
Op 25 Augustus 1608 tijdelijk afgebroken door de schuld van Philips III, die van
zijne souvereiniteitsrechten slechts wilde afzien, zoo de Vereenigde-Gewesten de
beoefening van den katholieken godsdienst wilden dulden, werd de bespreking
hernomen door de tusschenkomst van Hendrik IV. Deze stond naar de eer, zich als
middelaar aan te stellen tegenover Spanje, en aldus Frankrijk's invloed te verhoogen.
Vermits een bepaalde vrede onmogelijk was, liet hij door zijne gezanten, Jeannin
en Buzenval, een langdurige wapenschorsing voorstellen. Dat was voor hem eene
n

besparing van toelagen aan de Republiek, terwijl het verbond, dat hij den 25 Januari
1608 door een nieuw verdrag versterkt had, in stand bleef. Eindelijk kwam men, op
(1)
9 April 1609, tot een twaalfjarige wapenschorsing . Philips III en de aartshertogen
erkenden daarin de verbonden provinciën als ‘vrije landen, Staten en provinciën
waarop zij geene aanspraak hadden’. Voortaan waren er in de Nederlanden geene
‘rebellen’ meer; zij vormden een nieuwen Staat, wiens bestaan, na een vijf en
dertigjarigen strijd, vóór gansch Europa gehuldigd werd.
Het Twaalfjarig Bestand bekrachtigde de onafhankelijkheid der Republiek evenals,
ongeveer tweehonderd jaar te voren, de vrede van Atrecht die van den
Bourgondischen Staat bevestigd had. Doch terzelfder tijd verscheurde zij voorgoed
dien Bourgondischen Staat, dien Willem van Oranje met zijne zeventien

(1)

2

Tekst in Dumont: Corps diplomatique, deel V , blz. 99.
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provinciën ongeschonden had willen in stand houden. De politiek bevestigde de
onder den invloed der godsdiensttwisten begonnen scheiding. Door de eeuwen
heen, zouden de katholieke Nederlanden en de Protestantsche Nederlanden minder
en minder gelijke lotsbestemmingen kennen en bestendig de tegenstelling
vergrooten, welke verschil van godsdienst, van macht en van rijkdom onder hen
had doen ontstaan.

III
Het Twaalfjarig Bestand bevestigde het mislukken van de zending der aartshertogen.
Door Philips II belast de eendracht in de provinciën te herstellen, werden zij
gedwongen in dezer verdeeling toe te stemmen. Overigens hadden zij gedurende
de besprekingen slechts in naam des konings gehandeld. Zij verborgen hunne
onderworpenheid aan Spanje niet meer: zij lieten die tegenover Europa blijken en
stelden zich tegenover hunne onderdanen niet meer als nationale vorsten aan.
Sedert 1609 vertoonen zij meer en meer hun Spaanschen aard, en de dood van
Richardot, in het zelfde jaar overkomen, vergemakkelijkt den ommekeer. Wel is
waar zijn zij bij de vreemde hoven nog altijd door Belgen vertegenwoordigd en
omringen zij zich met Belgische ministers voor het bestuur van het land. Doch 't is
met Spinola, met Juan Mancicidor, met fra Inigo de Brizuela, Albertus' biechtvader,
dat zij over alle vraagstukken van algemeene politiek beraadslagen. De belangen
der Nederlanden zijn van geen tel bij hunne raadgevingen aan Philips III of bij hunne
houding tegenover de naburige mogendheden. In die zaken denken zij er zelfs niet
meer aan, als Bourgondische vorsten te handelen; de belangen van het
Habsburgsche huis, of liever de belangen der Kerk, zijn hun eenig richtsnoer.
Want vóór alles zijn zij katholiek. Te vergeefs zou men elders volmaakter typen
zoeken van prinsen, die den geest der Tegenhervorming zoo toegedaan zijn en
zich zoo uitsluitend door godsdienstige overtuiging laten beheerschen. Zij hebben
de zaak des geloofs aangekleefd, zonder de minste bijbedoeling
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van eerzucht of eigenbelang. Wat hadden zij overigens nog te verhopen? Zij weten,
dat het hun niet gegund is eene dynastie in de Nederlanden te stichten en hebben
verzaakt aan de rechten op de opvolging van keizer Rudolf, Albertus' broeder. Hunne
toewijding aan de Kerk is dus even belangloos als hunne godsvrucht; men mag
zeggen dat beide maar één zijn. Zij hebben overigens wonderwel de gelegenheid,
voor den godsdienst te ijveren. Gelegen tusschen Engeland en Holland, waar het
protestantisme zegeviert, Duitschland, waar het veld wint, Frankrijk, waar het niet
uitgeroeid is, is België wezenlijk eene ‘mark’, of liever, de wapenplaats der
(1)
rechtgeloovigheid tegenover de ketterij . Zóó vatten de aartshertogen het toch op;
de versterking der katholieke inrichting in het land is hunne grootste bezorgdheid.
Alleen de godsdienstzaken nemen zij ter harte. Zij verwaarloozen niets tot het
vergemakkelijken van de taak der geestelijke orden die, de rust van het Bestand
ten nutte makend, evenveel wilskracht aan den dag leggen om in heel het land
instellingen van liefdadigheid, van onderwijs, van propaganda te stichten, als de
Amsterdamsche kooplieden er in denzelfden tijd aan den dag leggen om vloten uit
te rusten en kantoren te stichten. Het ideaal der aartshertogen is dat der Jezuïeten
die hen omringen en beheerschen. Evenals deze, strijden zij uit al hunne kracht
tegen de Hervorming en voor de zegepraal der Kerk. Dit is het richtsnoer hunner
buitenlandsche politiek, en daaraan worden ondergeschikt de belangen van hunne
onderdanen en van den koning van Spanje. Zij offeren alle wereldsche
beschouwingen aan de verheerlijking des geloofs. En dat idealisme strookt wel met
hun toestand van onvruchtbare echtgenooten, van tijdelijke vorsten, die de
ontgoocheling voor immer aan de aardsche ijdelheden deed vaarwelzeggen.
De plaats, die zij in Europa innemen, is niettemin hoogst belangrijk. In bestendige
betrekking met de hoven van Rome en van Madrid, wordt het Caudenbergpaleis
door de Spaansche staatkundigen en door het Vaticaan beschouwd als een

(1)

Zie, dienaangaande, de onderrichtingen van den nuntius F. de Lagonissa. Cauchie et Maere:
Recueil des instructions générales aux nonces de Flandre, blz. 139 (Brussel, 1904).
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hulpministerie voor de zaken van het Noorden. De drie groote mogendheden
accrediteeren gezanten te Brussel, en de nuntiatuur, die de paus er in 1596 opgericht
heeft, wordt weldra eene der belangrijkste van de christenheid.
De aartshertogen, kardinaal Bentivoglio, Spinola zijn omringd van tal van
beschermelingen van Spanje, van Engelsche en Fransche vluchtelingen, van
spionnen, van soldaten, van staatkundigen, van politieke tinnegieters en van die
bedelmonniken, aan welke de geheime zendingen het liefst toevertrouwd worden.
Van 1609 tot 1621 ging Brussel door voor een der levendigste en meest gemengde
(1)
residentiën van dien tijd . Het was ook eene der schitterendste, dank zij de weelde
waarmede Albertus en Isabella zich omringden en de pracht hunner hofhouding,
die de bewondering van alle vreemdelingen gaande maakte. Doch die luister,
geregeld naar de koude en plechtstatige Spaansche etiquette, heeft niets gemeens
meer met de luidruchtige, schitterende feesten van het Bourgondisch tijdvak. Evenals
de flikkerende versiering waarmede de barokstijl toen de kerken overweldigt, is hij
slechts een middel om, op zijne manier, de macht en de grootheid van het
catholicisme te bevestigen.
Reeds in 1606 verklaarde Albertus, dat ‘al degenen die verdrukt werden door de
aanhangers van het nieuw geloof, steeds hunne grootste hoop in Spanje en in de
(2)
Nederlanden gesteld hadden’ . En, inderdaad, onder zijne regeering is België een
herbergzame wijkplaats voor de vervolgde katholieken geworden. 't Is vooral uit
Engeland dat zij komen, niet alleen om zich in veiligheid te stellen, doch ook om de
kettersche regeering van hun vaderland te bestrijden. De in 1604 met Jacob I
gesloten vrede wijzigt geenszins de gestemdheid der aartshertogen te hunnen
opzichte. Zij aarzelen zelfs niet, werkelijke samenzweerders onder hunne
bescherming te nemen. De Engelsche ministers beschuldigen hen, dat zij hunne
(3)
Staten tot ‘kweekschool voor verraders’ maken en er het ‘buskruit-

(1)
(2)
(3)

Bentivoglio: Relation, blz. 189.
Willaert: op. cit. Revue d'Histoire Ecclésiastique, deel VI [1906], blz. 587.
Ibid., deel VI [1896], blz. 591.
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verraad’ lieten smeden. De graaf Tyrone, dien Hendrik IV, op de vermaningen van
het Londensche hof, niet in Frankrijk wil toelaten, wordt in 1607 door Albertus te
(1)
Binche ontvangen, en Spinola geeft een schitterend feest te zijner eer . Slechts als
men niet anders kan, stemt men toe in de uitlevering van al te zeer
gecompromitteerde samenzweerders. De regeering van Brussel betaalt pensioenen
aan tal van Engelsche katholieken en weigert halsstarrig maatregelen te nemen
tegen de Britsche seminaristen in de Nederlanden. Kortom, men mag zeggen dat,
zoo, trots de vervolging, het Britsche catholicisme de aanwerving zijner geestelijkheid
verzekeren, zijne hiërarchie, zijne geestelijke orden en zijne leeraren behouden
(2)
kon, dit grootelijks aan de hulp der aartshertogen te danken is .
Hoe levendig hunne geschillen met Jacob I op godsdienstig terrein ook waren,
bedreigden zij niet ernstig den vrede. Daarentegen was het Twaalfjarig Bestand
nauwelijks geteekend, of een nieuwe oorlog met Frankrijk was op het punt uit te
breken. Na den dood van Jan-Willem, hertog van Kleef en van Gulik (25 Maart
1609), gaf de opeisching van dezes erfdeel door twee protestantsche vorsten,
Jan-Sigmund, keurvorst van Brandenburg, en Wolfgang-Willem, paltsgraaf van
(3)
Neuburg, aanleiding tot de tusschenkomst van Hendrik IV . De keizer had
aartshertog Leopold gelast beslag te leggen op de beide vorstendommen (Juli 1609),
maar de koning, die met de Duitsche protestanten een verbond tegen het huis van
Oostenrijk zocht, verklaarde aan de hoven van Weenen en Brussel uitdrukkelijk dat
hij, desnoods met de wapens, de rechten der pretendenten zou verdedigen.
Rond het einde van het jaar maakte een comisch voorval de zaak nog
n

ingewikkelder. Den 29 November kwam de prins van Condé zijne jonge vrouw,
Charlotta van Bourbon, - die onophoudend door de liefdesverklaringen van Hendrik
IV ver-

(1)
(2)
(3)

Willaert: op. cit., blz. 601.
Ibid., deel IX [1908], blz. 745.
Omtrent de zaak van Gulik, zie Philippson: Heinrich IV von Frankreich und der Jülischer
Erbfolgestreit. Historische Zeitschrift, deel XVII [1875], blz. 293; dezelfde: Heinrich IV und
Philipp III, deel III, blz. 327; M. Ritter: Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation
und des Dreissigjährigen Krieges, deel II, blz. 283 (Stuttgart, 1895); Nouaillac: Villeroy, blz.
485 en volg.
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(1)

vervolgd werd, - onder de bescherming der aartshertogen stellen . Albertus kon,
zonder zich te onteeren, de vluchtelingen niet uitleveren. Hij bood aan, Condé met
den koning te verzoenen, doch wilde er niet in toestemmen de jonge prinses naar
Parijs te laten terugkeeren, om ze aan de wulpsche lusten van haren ouden verliefde
over te leveren. Hij verijdelde een ontworpen schaking, waaraan de prinses de hand
geleend had, en verklaarde dat hij ze slechts op bevel des echtgenoots of na het
verbreken van het huwelijk zou terugzenden. De ‘nieuwe Helena’, zooals Pecquius,
de gezant der aartshertogen te Parijs, haar noemde, verwekte bijkans een nieuwen
Trojaanschen oorlog. De liefdedrift zette Hendrik IV aan, de geschillen tusschen
Frankrijk en de Habsburgers te verergeren. Hij wapende al zijne grenzen en bereidde
n

openlijk een veldtocht in het hertogdom Kleef. Den 8 Mei 1610 vroeg hij aan Albertus
de toelating om met zijne troepen door Luxemburg te trekken ‘als vriend, die geenerlei
kwade bedoeling beoogt’. Die vraag had echter geen ander doel dan Albertus
verantwoordelijk te stellen voor de vredebreuk. Deze begreep het, en, terwijl hij zijne
eigen troepen tegen alle voorvallen langsheen de Maas bijeen bracht, gaf hij de
gevraagde toelating op voorwaarde, dat de koning hem van te voren den reisweg
zijner troepen liet kennen. De moord op Hendrik IV, op 14 Mei, maakte die
voorzorgen overbodig. De Nederlanden moesten nog eenige jaren wachten, alvorens
den twist tusschen Frankrijk en het Oostenrijksche huis te zien beslechten. De
moeilijkheden die Frankrijk tijdens de minderjarigheid van Lodewijk XIII beroerden,
verwijderden tijdelijk het gevaar.
Het vraagstuk van Gulik, dat altijd hangend bleef, deed weldra een ander ontstaan.
In afwachting dat de zaak geregeld werd, namen de beide pretendenten het bestuur
der betwiste goederen waar. Zij hadden er voorloopig de vrijheid van eerediensten
erkend, en de Calvinisten van Aken hadden zulks ten nutte gemaakt om op te staan
(5 Juli 1611). De keizer had aartshertog Albertus en den aartsbisschop van Keulen
belast

(1)

P. Henrard: Henri IV et la princesse de Condé (Brussel, 1885).
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hen te onderwerpen, doch de keurvorst en de palatijn hadden hen belet, handelend
op te treden. Beiden kwamen echter weldra in oneenigheid. In 1614 bekeerde
Neuburg zich tot het catholicisme en riep de hulp van Spanje in, terwijl Brandenburg,
zijnerzijds, om de Vereenigde-Provinciën te behagen, van het Lutherdom naar het
Calvinisme overliep. Beiden kregen den gevraagden steun. In Augustus marcheerde
Spinola aan het hoofd van een leger van 20,000 man op Gulik, na onderweg het te
Aken en Duren ingevoerd Calvinistisch regiem te hebben vernietigd. Zijnerzijds
rukte Maurits van Nassau ook te velde. Doch van beide zijden zocht men eene
botsing te vermijden, om het Twaalfjarig Bestand niet te verbreken. Twee jaar lang
manoeuvreerden de beide legers zonder elkander te ontmoeten; zij spreidden zich
over het land en namen er de sterke plaatsen, zonder zich het minst met de
pretendenten te bekommeren.
De strijd tusschen katholieken en protestanten - die de twist van Gulik verwekte
- deed eenige jaren later den opstand van Bohemen, het bloedige voorspel van den
Dertigjarigen Oorlog, losbarsten. Philips III had buiten dit verschrikkelijk avontuur
willen blijven. Immers, het Twaalfjarig Bestand liep ten einde; nu, trok hij partij voor
den keizer tegen den koning van Bohemen, palatijn Frederik V, schoonzoon van
den koning van Engeland, zoo kon deze insgelijks den vrede verbreken. Hij kon dus
drie oorlogen te gelijk moeten voeren; men begrijpt dat zulk vooruitzicht hem aarzelen
deed. Doch Albertus zag in den pas begonnen strijd slechts de beslissende botsing
tusschen de Kerk en de ketterij. Spanje's belangen konden, voor hem, niet opwegen
tegen de belangen van het catholicisme. Reeds in Augustus 1619 maande hij zijn
(1)
schoonbroeder aan, zich met den strijd te bemoeien . Hij kon hem ten slotte
n

overreden. Den 5 November gaf de koning hem met tegenzin oorlof, op het gepaste
n

oogenblik de Palts te bezetten. Den 4 September 1620, trokken 16,000 voetknechten
en 3000 paarden, onder Spinola's bevel, te Menz over den Rijn.

(1)

M. Ritter: Deutsche Geschichte, deel III, blz. 36, 61.
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Hetzelfde jaar liet Albertus zich als beschermheer aanstellen tot het oprichten van
(1)
een internationaal verbond voor de verdediging des geloofs .
Op dat beslissend oogenblik offerde hij België meer nog dan Spanje aan de
zegepraal der Kerk. Had hij zich om zijne onderdanen bekommerd, dan had hij, bij
het einde van het Twaalfjarig Bestand, de lauwheid van Philips III ten nutte gemaakt
om 's lands onzijdigheid tegenover Duitschland te vrijwaren. Tegen den wil van den
koning die, om de veroveringen der Hollanders in Indië te stuiten, besloten had den
oorlog te herbeginnen, wendde hij wel is waar eenige stappen aan om het statu quo
te verlengen. Verslagen van geheime agenten, hem door zijn biechtvader
overgemaakt, lieten hem in 1621 de hoop koesteren, Maurits van Nassau te kunnen
(2)
overhalen de souvereiniteit van den koning van Spanje en de zijne te erkennen .
Men liet hem zelfs gelooven dat het niet onmogelijk zou wezen de Staten-Generaal
der Republiek te overreden, en hij was zoo naief, Pecquius naar het Noorden te
zenden. Op zijn weg, heel Holland door, door het gepeupel gehoond en uitgejouwd,
bracht de arme gezant slechts een verachtelijk antwoord naar Brussel. De
vijandelijkheden werden weldra hervat in het land van Gulik, van waar Spinola tegen
Gelderland zou oprukken.
Eenige weken later, op 13 Juli 1621, overleed Albertus te Brussel. Zijn stoffelijk
overschot, in eene minderbroederspij gehuld, werd met koninklijke staatsie naar
Sinter-Goedelekerk gebracht, waar de aartsbisschop van Mechelen de lijkrede
uitsprak. Vóór de kist droeg een heraut de wapens van Bourgondië. Doch met den
aartshertog verdween de schijn van onafhankelijkheid, die twee en twintig jaren te
voren aan de Nederlanden gegeven werd. België was weder een Spaansche
provincie geworden.

(1)
(2)

V. Brants: La Société de la defense de la foi sous Albert et Isabelle. Analectes pour servir à
l'Histoire Ecclésiastique de la Belgique, deel XXXVI [1910].
Omtrent die onderhandelingen, zie Gachard: Histoire politique et diplomatique de Pierre-Paul
Rubens, blz. 11 en volg. (Brussel, 1877).
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Hoofdstuk III
Tot Isabella's dood
I
In 1616, nog bij het leven van Albertus, had Philips III zich, met de toestemming
(1)
van het hof van Brussel, door de provinciën getrouwheid laten zweren . Aldus was
hij weder haar rechtstreeksche heer geworden. Door dat feit zelf, was de akte van
afstand vervallen. Hoogstens mag men zeggen, dat de onderscheiden souvereiniteit,
die zij aan de aartshertogen verleend had, vervangen werd door eene souvereiniteit
die gemeenschappelijk door hen en door de kroon uitgeoefend werd. Overigens
kwam niemand op tegen die terugneming van België door Spanje. Niemand maakte
zich eenige begoocheling omtrent de onafhankelijkheid des lands: sedert de Staten
van 1600 was men dienaangaande onderricht.
De dood van Albertus had de infante in eene wanhoop gebracht, die gansch
Europa ontroerde. Weken lang sloot zij zich in de eenzaamheid en de duisternis
op. Zij liet heur schoon haar afsnijden en droeg voortaan dat kleed van kloosterlinge,
waarmede zij op het beroemd portret van Van Dyck afgebeeld is. Zij was zelfs
(2)
voornemens geweest, de regeering der provinciën neder te leggen . De toekomst
moest haar onder des te

(1)
(2)

H. Lonchay: Le Serment de fidélité prêté par les Belges à Philippe III en 1616, in Mélanges
Paul Fredericq, blz. 311.
Een koninklijk decreet van 1 Februari 1601 benoemde haar inderdaad tot levenslange
landvoogdes in geval zij den aartshertog overleefde. Documentos ineditos para la historia de
España, deel XLII, blz. 225.
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somberder kleuren verschijnen, daar haar broeder, Philips III, eenige maanden vóór
Albertus gestorven was. Haar weduwschap begon schier te gelijk met de nieuwe
regeering in Spanje, waar het gezag, zoo lang door haren ouden vriend den hertog
van Lerma uitgeoefend, in de handen van den graaf-hertog van Olivarez overging.
Doch de eerbied, dien men haar in de Nederlanden betoonde, en de achting die
de Europeesche hoven haar toedroegen, maakten haar zeer nuttig te Madrid. En
zij zelve stelde belang in dat land, waar zij zoovele godvruchtige werken gesticht
had. Zij bleef dus te Brussel, omringd met koninklijke eerbewijzen, nog groot en
edel in haar doodsch paleis; aan hare plichten verslaafd, was zij steeds aan den
arbeid, niettegenstaande de jammerlijke gebreken van den ouden dag en hoewel
zij verlaagd was tot den rang van eenvoudige landvoogdes; wat het Spaansche
kabinet betreft, het overlaadde haar met des te meer oplettendheden, hoe minder
werkelijken invloed het haar liet.
Toen zij het bestuur der Nederlanden aanvaardde, scheen de regeering van
Philips IV Spanje een nieuw tijdvak van grootheid te voorspellen. Onder de
krachtdadige drukking van Olivarez, deed de monarchie een uiterste
krachtsinspanning. Door middel van verpletterende belastingen werd het leger
opnieuw ingericht, en schitterende zegepralen gaven het weldra zijne oude faam
terug. In den geweldigen strijd, dien de beide takken van het Oostenrijksche huis
samen tegen het protestantisme voerden, was de oorlog tegen de
Vereenigde-Provinciën nu nog slechts eene bijzaak geworden.
De katholieke zegepralen, waarmede de Dertigjarige Oorlog in Bohemen en in
de Palts begon, waren rampzalig geweest voor de Nederlandsche Republiek, wier
zaak innig met die der Hervorming verbonden was. De invloed, dien zij zoo snel
verkregen had, scheen in gevaar. Bij het vervallen van het Twaalfjarig Bestand,
sloeg de jeugdige Lodewijk XIII, dien de Hugenoten het lastig maakten en die met
Spanje niet wilde breken, hare verbondsvoorstellen af. Engeland, dat met onrust
en naijver de vorderingen der Hollandsche scheepvaart volgde, verborg haar zijne
vijandige gezindheid niet. En ten slotte,
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terwijl Spinola, dien de aanwezigheid der keizerlijke legers langsheen den Rijn en
de ontvangst van versche troepen verstoutten, Gulik bemachtigde (Februari 1622)
en het beleg vóór Bergen-op-Zoom opsloeg, leidde Maurits van Nassau, door eene
leverziekte ondermijnd, de krijgsverrichtingen met minder krachtdadigheid, het oor
leenend aan de heimelijke voorstellen van het Brusselsche hof. Ernst van Mansfeld,
dien de Republiek aangezet had, België te overweldigen, beantwoordde hare
verwachting niet. De geduchte avonturier liet zich te Fleurus in de pan hakken door
Cordoba (29 Augustus) en vluchtte in wanorde naar het Noorden, waar hij er toch
in slaagde het beleg vóór Bergen-op-Zoom te doen opbreken (5 October).
Het nieuwe jaar bracht nieuwe gevaren mee. In 1623 zond de keizer Gramaye
vóór de Staten-Generaal om zijne rechten op de Vereenigde-Provinciën op te
eischen. Engeland sloot op 29 Maart eene overeenkomst met Spanje betreffende
de Palts, die voorloopig onder Isabella's hoede gesteld werd. De oorlog baarde niets
dan tegenspoed. De Spanjaards waren er in geslaagd te Duinkerken eene
kapersvloot in te richten, wier lichte schepen, evenals vroeger de galeien van Frederik
Spinola, de Noordzee onveilig maakten en de zware Hollandsche en Zeeuwsche
vaartuigen bij honderden kaapten. Te land eindigde Maurits van Nassau zijne
loopbaan in een jammerlijke werkeloosheid. Eenige dagen na zijn dood (23 April
1625), overlaadde Spinola zich met roem, door de inneming van Breda (Mei). Spanje
trilde van geestdrift, en de heldendaad van den nieuwen Farnese deed Lope de
Vega eene triomfode dichten en Velasquez een zijner grootste meesterstukken
(1)
scheppen .
Doch het bleef bij die zegepraal. De regeering van Philips IV ging gebukt onder
den last der krijgsuitgaven. 't Was uit met de heerschappij over Europa die Spanje
bemachtigd had. Het Frankrijk van Richelieu hernam de politiek van Hendrik IV en
keerde zich opnieuw tegen het huis van Oosten-

(1)

Die schilderij, gekend onder den naam van Las Lanzas, prijkt in het museum te Madrid.
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rijk. Het verbond zich opnieuw met de Vereenigde-Gewesten aan dewelke het
1,200,000 livres voor het jaar 1624 en één millioen voor elk der beide volgende
jaren voorschoot (10 Juni 1624). Ook Engeland kwam terug tot de Republiek. Jacob
I beloofde haar hulptroepen (Juli 1624) en zijn opvolger, Karel I, verbond zich met
haar, met Frankrijk en met Denemarken tegen den keizer en tegen Spanje. Wel is
waar, duurden al die schikkingen niet zeer lang. Reeds in 1626 verbond Frankrijk
zich met Spanje bij het verdrag van Monçon en het volgend jaar zocht Engeland
zich met Philips IV te verzoenen. De onderhandelingen, waarin Rubens een zeer
ijverige rol speelde, liepen maar in 1630 bepaaldelijk ten einde, doch in 1627 waren
zij reeds zoover gevorderd, dat het kabinet van Madrid aan Engeland's bemiddeling
dacht voor een verdrag met de Vereenigde-Gewesten. Wellicht hadden deze zich
inschikkelijker getoond dan in 1609. Toch verzaakte Philips IV, trots het gevoelen
van Isabella en van Spinola, niet aan de hoop haar den vrede met het geweld der
(1)
wapens op te dringen .
n

Het vertrek van Spinola die, naar Spanje teruggeroepen, den 3 Januari 1628 de
Nederlanden verlaten had om er nimmer meer terug te keeren, gaf den Hollanders
nieuwen moed. Maurits' broeder, Frederik-Hendrik van Nassau, voerde nu hunne
legers aan en brandde van verlangen zich door een schitterend wapenfeit te
onderscheiden. Dank zij de door Frankrijk gezonden toelagen en hulptroepen, ging
hij aanvallender wijs te werk, en blokkeerde 's-Hertogenbosch.
Hendrik van den Bergh, opperbevelhebber van het Spaansch leger, had geene
troepen genoeg om hem terug te drijven. Hij hoopte, dat eene diversie op de grenzen
n

der Republiek hem verplichten zou het beleg op te breken. Den 23 Juli stak een
deel zijner troepen den IJsel over en rukte het door de Veluwe tot Amersfoort, dat
n

het den 14 Augustus bemachtigde. Terzelfder tijd snelde Montecuculli uit het
Duitsche Rijk de Spanjaards ter hulp en verheerde hij Gelderland en het Sticht. Het
was de eerste maal sedert Requesens' dood, dat de vijand in de

(1)

Voor al die onderhandelingen, zie de inleiding der Histoire politique et diplomatique de P.P.
Rubens, door Gachard.
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Vereenigde-Provinciën drong. Hij verwekte er zulke radeloosheid, dat de ontbinding
van het bondgenootschap ter spraak werd gebracht. Zeeland en Friesland dachten
slechts aan hun eigen veiligheid; de katholieken staken het hoofd op; allerwegen
liepen geruchten van verraad. Doch Holland redde, eens te meer, de Republiek.
Zijne kapitalisten deinsden voor geenerlei opoffering achteruit ter verdediging eener
onafhankelijkheid die hun fortuin waarborgde. De Westindische Compagnie stelde
haar geld en hare troepen ter beschikking der Staten-Generaal. Soldeniers werden
gehuurd, de boeren te wapen geroepen, de dijken doorgestoken. De Staten van
Holland zetten Frederik-Hendrik aan, de onderneming tegen 's-Hertogenbosch niet
op te geven. Hunne krachtdadige volharding stuitte de vordering van den inval. Toen
de stadhouder van Emmerich, Otto van Gent, Wesel bemachtigd had, besloten
Montecuculli en van den Bergh, die voor hunne gemeenschapsliniën vreesden, den
n

aftocht te blazen. Den 14 September opende 's-Hertogenbosch zijne poorten voor
den prins van Oranje.
Niettegenstaande die schitterende zegepraal weigerden de Hollanders niet, de
met Isabella begonnen onderhandelingen omtrent een vier en twintigjarig bestand
voort te zetten. De laatste veldtocht had hunne financiën zeer geschokt, en de
politieke toestand bleef onheilspellend. In het Duitsche Rijk was keizer Ferdinand
II nu almachtig; een Brusselsche kapucijn, pater Philip, werd naar Munchen gezonden
om den hertog van Beieren een verbond tegen de Hollanders voor te stellen. Rubens
had eene toenadering tusschen Spanje en Engeland bewerkt en dit laatste was
bereid den vrede te sluiten. Middelerwijl spande Frankrijk te 's-Gravenhage pogingen
in, om alle overeenkomst tusschen de Republiek en Philips IV te beletten. Op 15
Juni 1630 teekende het met de commissarissen der Staten-Generaal een verdrag,
bij hetwelk Lodewijk XIII zich verbond, zeven jaar lang de Staten eene toelage van
één millioen livres te verstrekken, terwijl de Staten zich verbonden zonder het
gevoelen Zijner Majesteit, geen vrede of bestand te sluiten.
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De oorlog hernam in 1630 met eenige schermutselingen aan den Rijn en nieuwe
strooperijen der Duinkerksche zeeroovers. Doch van beide zijden zocht men den
vijand gevoeliger te treffen. In Juni 1631 viel Frederik-Hendrik plotseling in
Vlaanderen. Doch hij moest zich terugtrekken voor den nieuwen Spaanschen
opperbevelhebber, don Alvarez de Bazan, markies van Santa Cruz, en weldra
moesten de Vereenigde-Provinciën, op hare beurt, zich verdedigen. Op aanraden
van pater Philip, had de Brusselsche regeering besloten, al hare krachten te richten
(1)
tegen Zeeland, om er eene stevige strategische stelling te veroveren . Eene door
den pauselijken nuntius gezegende vloot verliet in September Antwerpen, om dat
gevaarlijk stuk te wagen. Zij droeg 6000 man, aangevoerd door Jan van Nassau en
n

den prins van Barbançon. Doch den 13 werd zij in het Slaak in enkele stonden
uiteengedreven of in den grond geboord door de schepen van Marinus van Hollare,
die 4000 krijgsgevangenen maakte.
En die ramp was niets tegen die van het volgend jaar. Nu had Frederik-Hendrik
zijn streven gericht tegen de Maasvallei, wier verovering aan de Republiek het
dubbel voordeel leveren moest, België in den rug aan te vatten en het van
Duitschland af te zonderen. Het feit dat Gonzalvo de Cordova met een groot deel
van het koninklijk leger naar de Palts gezonden was, begunstigde de uitvoering van
zijn plan. Langsheen de Maas trof hij geen ernstig verzet aan. Venloo, Straalen,
n

Roermond, Sittard gaven zich achtereenvolgens over. Den 10 Juni 1632 verscheen
hij vóór Maastricht, met wiens inneming Farnese vroeger de herovering der
Nederlanden begonnen had. De Spanjaards, van de belangrijkheid dier plaats
bewust, hadden ze machtig versterkt; doch Frederik had gezworen ze te nemen.
De vereenigde pogingen van den markies van Santa Cruz, van den uit Duitschland
teruggesnelden Cordova en van den keizerlijken generaal Pappenheim vermochten
niet hem het beleg te

(1)

Zie, omtrent dezen tocht, de studie welke M.G. De Boer eerstdaags in het Tijdschrift voor
Geschiedenis zal uitgeven. Volgens de uitslagen die hij zoo welwillend was mij mede te
deelen, was het doel Prinsenland en Overflakkee te bezetten, om de gemeenschapslinie
tusschen de troepen der Republiek in Zeeland en langsheen de Waal af te snijden.
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n

doen opgeven. De stad capituleerde den 22 Augustus en haar val bracht de
overgave der naburige kleine plaatsen Limburg, Rolduc, Dalhem en Valkenburg
mede.
In Holland was de vreugde des te grooter, daar die schitterende wapenfeiten de
volledige verovering van België schenen te voorspellen. Inderdaad, de laatste
nederlagen van Spanje hadden door heel het land een gevaarlijke gisting verwekt.
Men had zelfs onder den adel eene samenzwering ontdekt. En de omstandigheden
ten nutte makend, had Frederik-Hendrik zich wel gewacht de katholieke overtuiging
der bevolking te kwetsen; in al de veroverde steden had hij niet het minst de
beoefening van den eeredienst gehinderd. Te 's-Gravenhage vleide hij zich met de
hoop dat hij zijne intrede te Brussel zou doen, waar hij, naar men zegde, hetzelfde
(1)
jaar nog de hand der infante wilde gaan kussen

II
Het einde van het Twaalfjarig Bestand had over België niet alleen de rampen van
den oorlog, doch ook nog de verspaansching der regeering teruggebracht. Nu was
't uit met het weinigje zelfstandigheid, dat Philips III nog aan het Brusselsche hof
geduld had. Zijn opvolger liet Olivarez te Madrid den Raad van Vlaanderen weder
inrichten, dezen stellen onder het voorzitterschap van den bisschop van Segovia,
don Inigo de Brizuela, den oudbiechtvader van Albertus, en hem gelasten met het
beheer der zaken van ‘herwaerts over’. Men had haast, aan het land te doen voelen
n

dat het opnieuw bij de monarchie ingelijfd was. Den 16 September 1621, zond de
koning aan de infante eene volmacht om in zijn naam den eed der provinciën te
ontvangen. Isabella gehoorzaamde gedwee: zij liet haren neef plechtig huldigen in
(2)
de verschillende gewesten .
De ongenade van den ouden Pecquius, die aan 's lands tra-

(1)
(2)

Gachard: Histoire politique de P.P. Rubens, blz. 241.
A. Waddington: La République des Provinces-Unies, la France et les Pays Bas espagnols,
deel I, blz. 94, 379 (Parijs, 1895).
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ditiën zeer gehecht was, huldigt het nieuwe stelsel in. Kon men geen Belgische
ministers ontberen, zoo werden deze voortaan slechts gekozen onder de verkleefde
aanhangers van Spanje en van het zuiver absolutisme, dat zich nu in de Madridsche
regeering uitte. De invloedrijkste hunner, de Antwerpenaar Pieter Roose, dien Philips
IV de ‘wijze Vlaming’ heette, verschijnt als een zuiver monarchist, die niets kent dan
(1)
de belangen der kroon en vreemd aan welkdanige nationale strekkingen blijft .
In die omstandigheden is het niet te verwonderen, dat de grondbeginselen van
het bestuur ontaarden. Men wil het teenemaal aan het koninklijk gezag onderwerpen.
De nieuwe strekkingen worden duidelijk uitgedrukt in een in 1628 door don Jorge
(2)
de Henin geschreven opstel ; het wil dat de raad van Madrid in alles de overhand
heeft, en vindt de aanspraken der provinciale Staten, de eenige nog levende
werktuigen van de zelfstandigheid des lands, onuitstaanbaar. De in 1626 op aanzoek
van den Privaten Raad ingespannen vervolgingen tegen het S. Thomae
Cantuariensis et Henrici II monomachia van Becardus, aartspriester van Veurne,
(3)
werk dat door het koninklijk gezag gevaarlijk geacht werd , de verbeurdverklaring,
in 1629, door den procureur-generaal van Brabant, van het verhaal der nunciatuur
van Bentivoglio te Brussel, onder voorwendsel dat het plaatsen bevat die ongunstig
(4)
zijn voor den prins en gunstig voor de Staten , kenschetsen den geest die voortaan
de regeering beheerscht. Feitelijk is de Raad van State sedert 1621 vernietigd. Al
de belangrijke zaken worden toevertrouwd aan twee buitengewone commissiën,
of, om het vreemde woord te bezigen, aan twee junta's, de eene uitsluitend
samengesteld uit Spanjaards, de andere uit Belgische edelen en geestelijken, die
beide onder de hooge leiding van kardinaal de La Cueva stonden.

(1)
(2)
(3)
(4)

Zie, omtrent dit personage, het artikel van J. Cuvelier: Biographie nationale, deel XX, kol. 49
(Brussel, 1908-10).
V. Brants: La description des Pays-Bas de don Jorge de Henin. Bull. de l'Acad. roy. de
Belgique, Classe des Lettres, 1907, blz. 57.
Biographie nationale, deel II [1868], kol. 75.
Brief van Chifflet van 23 November 1629. Collection Baluze, deel CLXII (Bibl. Nat. de Paris).
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't Is inderdaad dit personage dat nu Philips IV te Brussel vertegenwoordigt en er, in
het bezit van zijn algeheel vertrouwen, feitelijk het hoogste gezag uitoefent. In 1618
in de Nederlanden gekomen als gewoon gezant des konings bij het hof der
aartshertogen, bekleedt de La Cueva, van het begin der nieuwe regeering af, bij
Isabella ongeveer dezelfde plaats als vroeger Granvelle bij Margareta van Parma.
Spinola zelf moest, niettegenstaande al het vertrouwen dat Isabella in hem bleef
stellen, hem de eerste plaats afstaan, en de spijt die hij daarover had, was
ongetwijfeld een der oorzaken van zijn vertrek, in 1628. Wellicht ook heeft de
kardinaal zich beijverd hem een post te doen verlaten, waarin hij een hinderlijke
(1)
beroemdheid en populariteit verworven had .
Alonso de La Cueva, markies van Bedmar, ging door voor een van Spanje's
knapste diplomaten. Geestdriftig gehecht aan de grootheid zijns meesters en zijns
vaderlands, vervulde hij zijn ambt met eene krachtdadigheid en eene
gewetenloosheid, waarvan hij kort te voren het bewijs gegeven had. Men had hem
namelijk moeten terugroepen uit Venetië, waar hij zich erg gecompromitteerd had
in de beruchte samenzwering om de Republiek aan Philips IV over te leveren. Men
begrijpt hoe zulk een man moest gestemd zijn jegens België, wiens vroegere muiterij
in 't geheugen van alle echte Spanjaards bleef. Weldra werd hij er gehaat. Zijne
verachting voor de voorrechten der Staten, zijne trotschheid jegens de edelen
verontwaardigden de hoogere standen. Terecht schreef men hem de hatelijke
(2)
nieuwigheden toe, die in de regeering ingevoerd werden . Reeds in 1627 had de
markies van Leganes, door den koning gezonden om aan de provinciën een militair
en financieel bondgenootschap met al de Staten des Rijks voor te stellen, vreemd-

(1)
(2)

Voor de vijandelijke gezindheid der Spanjaards tegen Spinola sedert het begin der regeering
van Philips IV, zie de Villermont: Ernest de Mansfeld, deel II, blz. 111 (Brussel, 1866).
‘De kardinaal verstond gebruik te maken van het hem verleende gezag en onderrichtingen
te geven in den aard van die van den Raad van Spanje, om de privileges der onderdanige
provinciën langzamerhand te vernietigen... dewelke hij slechts formaliteiten en tijdverdrijf voor
stompzinnige volkeren heette.’ Gouvernement du pays d'Haynau depuis le trépas de l'archiduc
Albert, blz. 24 (Bergen, 1835).
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soortige woorden gehoord. De Staten van Brabant, van Vlaanderen en van
Henegouw waren dit ontwerp niet ongenegen geweest, doch op voorwaarde dat
het land weder bestuurd werd volgens het stelsel van Karel V, en dat de Staten
(1)
voortaan tweemaal 's jaars zouden bijeengeroepen worden .
La Cueva's absolutisme wekte dus het nationaal bewustzijn op, in stede van het
te smachten. Dorst naar zelfstandigheid ontstond onder de pogingen aangewend
om die te vernielen. Wellicht had men gezwegen, zoo schitterende wapenfeiten het
Spaansch gezag verheft hadden. Doch de tegenslagen van 1629 dreven de
gemoederen tot verbittering. Deze ontketende zich tegen den kardinaal met eene
woede, die de inneming van 's-Hertogenbosch tot het uiterste dreef. Verscheidene
weken lang dorst hij op straat niet komen, en ten slotte, op 14 September, verliet
hij tijdelijk Brussel. Men ging zoo ver, hem te beschuldigen, zijn biechtvader, den
pastoor van St-Jacobs-op-Caudenberg te hebben vergiftigd, opdat deze zijne
geheimen niet verklappen zou. Anderen verklaarden spottend, ‘dat men door 't
verlies van 's-Hertogenbosch genoeg gewonnen had om zulk een personage wel
(2)
te kunnen verliezen’ .
De infante zag zich, wellicht niet ongaarne, gedwongen de openbare meening
eenige voldoening te geven. Zij riep La Cueva naar den raad niet meer, en deelde
hem de dienstbrieven niet meer mede. Zij riep den Raad van State opnieuw bijeen
en verbrak de ‘juntas’, die zijne plaats ingenomen hadden. Vooral smeekte zij den
koning in een bestand toe te stemmen, daar het leger niet meer in staat was den
oorlog voort te zetten en al de diensten ontredderd waren. In hare omgeving geloofde
men dat, zonder zijne gehechtheid aan het catholicisme, het verontwaardigde volk
(3)
gemeene zaak met de Hollanders zou hebben gemaakt . Was zulke vrees
overdreven, toch hadden adel en geestelijkheid aan Isabella een vertoog ter hand
gesteld,

(1)

(2)
(3)

Inventaire sommaire des archives communales de Douai, blz. 56 (Rijsel, 1876-79). - Omtrent
dat verbond, dat aan de Nederlanden het onderhoud van een leger van 12.000 man oplegde,
zie J.J. Chifflet: Unitas fortis ab excellentissimo D. marchione de Leganes provinciis belgicis
fidelibus Philippi IV Hispaniae regis potentissimi nomine proposita (Antwerpen, 1628).
Brieven van Chifflet van 14 en 28 Sept. 1629, loc. cit.
Brieven van Chifflet van 2 Mei en 9 Oct. 1629, loc. cit.
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waarin al 's lands onheilen den Spanjaarden aangewreven werden, en waarin
gevraagd werd, dat de koning zijne troepen terug riep: dat de Belgen zich zelven
(1)
zouden verdedigen . Om de gemoederen te stillen, sprak de graaf van Solre, die
rond het einde des jaars van Madrid teruggekomen was, goede woorden tot de
provinciale Staten. Doch wel naïef waren dezen geweest, zoo zij geloofd hadden
(2)
dat Philips IV in het kort komen zou, zooals hij hun wijs maakte .
Niettegenstaande de terugroeping van La Cueva en dezes vervanging door den
n

markies van Aytona, die zich den 11 November 1629 te Brussel vestigde, verbeterde
de toestand niet. Aytona, die werkzaam en verstandig was en de Nederlanden
kende, daar hij er vroeger onder Spinola gediend had, begreep dat de gemoederen
konden gestild worden door af te breken met de politiek van verspaansching zijns
voorgangers. Hij had de Belgen willen zien behandelen als ‘goede broeders’ en hun
(3)
eenige zelfstandigheid gunnen . Hij smeekte Olivarez de regeering van Brussel
niet machteloos te maken door ze te verplichten alleen te handelen volgens de uit
Madrid ontvangen bevelen. Hij wees hem op het voorbeeld der Romeinen, ‘die de
vrijheid hunner proconsuls nooit belemmerden’. Hij verklaarde dat, zoo men geen
rekening hield met de wenschen des lands, hetzelve zich tot Holland of tot Frankrijk
(4)
keeren zou, of zelfs wel de Republiek uitroepen .
IJdele vermaningen! De misbruiken bleven bestaan en men kan over dezelve
oordeelen, als men reeds einde 1630 de Staten van Artesië hoort klagen ‘over de
wanorde die sedert eenige jaren geslopen is in het beheer van den Staat, alwaar
de Raad van State en de Raad van Oorlog samengesteld zijn uit vreemdelingen,
terwijl de prelaten en heeren des lands, hoewel zij

(1)

(2)
(3)
(4)

Gachard: Bibliothèques de Madrid et de l'Escurial, blz, 151. Gachard trekt de echtheid van
dat stuk in twijfel. In alle geval, beantwoordde het aan het algemeen gevoelen en
overhandigden de voornaamste vertegenwoordigers van de geestelijkheid en den adel kort
daarna aan de infante een adres, ongeveer in dezelfde bewoordingen opgesteld. Waddington:
La République des Provinces-Unies enz., deel I, blz. 102.
Brieven van Chifflet van 24 Jan. 1630, loc. cit.
Waddington: La République des Prov.-Unies enz., deel I, blz. 103, 104.
r

Brieven van 24 Nov. 1629 en 6 April 1630 (Brussel, Kon. Bibl., n 16149. fol. 7. 15).
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het meeste belang hebben in dezes behoud, uit alle deelneming aan de zaken
gesloten zijn, de vermaningen en rechtmatige klachten der Staten veronachtzaamd
of afgeslagen worden, hunne privileges verkracht worden door het heffen van
belastingen op het platteland zonder dezes toestemming of tusschenkomst, en
bovendien over de niet-naleving van de door de doorluchtige aartshertogen ter
zitting der Staten-Generaal in 1600 uitgevaardigde artikelen’, dit alles zonder gewag
te maken van de beden, die van hun doel onttrokken werden om krijgsvolk te
onderhouden, van het leggen van nieuwe lasten op den in- en uitvoer van koopwaren,
(1)
van den opslag der tollen enz. . De economische verzwakking des lands maakte
al die wanorde nog pijnlijker. De oorlog, die in het Duitsche Rijk en in Italië woedde,
had van 's lands nijverheid twee harer beste vertierwegen ontnomen. Zij hield nog
slechts stand door haren uitvoer naar Spanje, doch bij gebrek aan vaartuigen moest
alles over land vervoerd worden. En men was verontwaardigd te zien, dat de schepen
der Vereenigde-Provinciën, ‘hoewel rebellen’, paspoorten voor Sevilla kregen en
aldus ontsnapten ‘aan alle risico's, aan karreloon, tollen, doorgangsrechten en
(2)
andere kosten’ . Ten slotte, deden de licentes, waarover de ambtenaars naar
willekeur beschikten, onophoudende klachten verrijzen en bevond het muntwezen
zich in een jammerlijken toestand.
De adel was nog meer verbitterd dan de handel. Al de edelen die in de Waalsche
regimenten dienden, waren zoo verontwaardigd als hunne vaderen in 1579 geweest
waren. Dezen waren opgekomen tegen de te hunnen nadeele aan de Calvinistische
troepen verleende gunst; genen morden omdat zij aan hunne Spaansche kameraden
opgeofferd werden. Buiten de hoogere graden gesloten, in hunne bevordering
belemmerd, slechter betaald dan de vreemdelingen, deden zij nog slechts met wrok
(3)
en tegenzin hun dienst .
Ja, de geestelijkheid zelve scheen zich nu, en wel om hare

(1)
(2)
(3)

Inventaire sommaire des archives du Pas de-Calais, blz. 135.
Gachard: Actes des Etats Généraux de 1632, deel I, blz. 53, 54 (Brussel, 1853).
Ibid, deel I, blz. 42, en deel II, blz. 141.
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hevige rechtgeloovigheid, van den katholieken koning te willen afwenden. Sommige
priesters, ziende dat Spanje onmachtig was de ketters der Vereenigde-Provinciën
het hoofd te bieden, vreesden niet op den predikstoel te verklaren, dat de geloovigen
zelven de noodige maatregelen tot het behoud van hun godsdienst en tot hunner
zielen zaligheid dienden te nemen, dat hunne plichten tegenover de Kerk hooger
(1)
stonden dan hunne plichten tegenover den koning . De aartsbisschop van Mechelen
zelf, Jan Boonen, keurde krachtdadig de handelwijze der Spaansche regeering af.
Niemand was dus tevreden. De Staten van Brabant weigerden toelagen te
(2)
stemmen, en die van Henegouw eisch en de bijeenroeping der Staten-Generaal .
En, niettegenstaande de raadgevingen van Aytona en de smeekingen die Isabella
door het toedoen van den baron van Auchy liet geworden, scheen de koning het
gevaar niet te beseffen. De aanstelling van den markies van Santa Cruz, in April
1631, tot oppergeneraal des legers, ter vervanging van den graaf van den Bergh,
die sedert de inneming van 's-Hertogenbosch in ongenade gevallen was, maakte
dezen laatste tot een onverzoenbaren vijand van Spanje.
Voorzeker was geen onmiddellijk oproer te vreezen. De Spaansche regimenten
hadden gemakkelijk elke poging tot opstand onderdrukt; de burgerij, overigens,
ontwapend, zonder eenigen politieken invloed en door de stedelijke magistraten
van nabij bewaakt, schikte zich in haar lot. De jammerlijke mislukking eener
samenzwering, in 1631 onzinnig door een jong ambachtsman gesmeed om Gent
aan den prins van Oranje te leveren, deed blijken dat men van het volk niets meer
(3)
te duchten had . Het Calvinisme, dat het vroeger naar de wapens deed grijpen,
was nu gansch uitgedoofd, en met hetzelve waren ook de democratische
verzuchtingen verdwenen die het, voor de laatste maal, in de volksklasse verwekt
had.

(1)

Papiers du président Roose. Verzameling Oorkonden en Handschriften in het Algemeene

(2)
(3)

Rijksarchief, n 456, blz. 26.
Juste: Conspiration de la noblesse belge contre l'Espagne, blz. 20, 21 (Brussel, 1851).
V. Vander Haeghen: La conspiration pour délivrer Gand et la Flandre de la domination

r

e

espagnole en 1631. Annales de l'Acad. roy. d'archéologie de Belgique, 5 reeks, deel V,
1904.
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Doch, zoo het niet te verwachten was dat de natie zich van zelf tegen Spanje
oprichtte, mocht men dan op den vreemde niet rekenen om het juk te helpen
afschudden? Om de Belgen tot zich te krijgen zou de Republiek der
Vereenigde-Provinciën er zonder twijfel in toestemmen, haren protestantschen ijver
in te toomen en den katholieken waarborgen te verzekeren. Frankrijk vooral, van
hetwelk men niet door verschil van godsdienst gescheiden was, scheen gereedelijk
zijn steun te zullen geven. Sedert dat Richelieu de politiek bestuurde, was dat land
het Oostenrijksche huis openlijk vijandig gezind. En de laatste gebeurtenissen
hadden het tegen hetzelve nieuwe grieven gegeven. Uiterst vergramd tegen den
almachtigen minister haars zoons, was de koningin-moeder, Maria dei Medici, in
Juli 1631 naar de Nederlanden gevlucht, en het onthaal dat zij bij de infante genoten
had, had te Parijs een slechten indruk gemaakt. De toestand werd nog meer
gespannen, toen's konings eigen broeder. Gaston van Orléans, hoofd der vijanden
n

(1)

van den kardinaal, den 25 Januari 1632, aldaar zijne moeder gevolgd was . Het
was klaar, dat Richelieu zijne vijanden niet rustig zou laten konkelen, onder Isabella's
bescherming. België's ontevredenheid vergemakkelijkte zijne weerwraak. Dadelijk
zag hij de partij, welke hij daaruit trekken kon.
Sedert November 1631, was hij in betrekking met den deken van Kamerijk, Frans
Carondelet, welken Isabella meer dan eens naar het hof van Lodewijk XIII gezonden
had om eene verzoening tusschen dezen en de koningin-moeder te bewerken;
Carondelet gaf hem inlichtingen omtrent den toestand der gemoederen. Die
eerzuchtige, onverzadelijke prelaat, die niet beter vroeg dan zich over Spanje te
wreken omdat hij het bisdom Sint-Omaars niet bekomen had, was met mooie beloften
(2)
gemakkelijk te overhalen . De gunst des kardinaals was

(1)
(2)

Henrard: Marie de Médicis dans les Pays-Bas, blz. 65, 164 (Brussel, 1876).
Henrard: Marie de Médicis enz., blz. 202. - Men vindt talrijke bijzonderheden over de
samenzwering der edelen in het boek van Henrard. Men voege daarbij het tamelijk oppervlakkig
werk van Juste, bedoeld bij blz. 260, n. 2, en de uitmuntende uiteenzetting van A. Waddington:
La République des Provinces-Unies enz., deel I, blz. 145 en volg., die mij echter dunkt de
belangrijkheid der beweging te overdrijven. Die episode verdient overigens eene grondige
studie, voor dewelke de bescheiden niet ontbreken. - Het denkbeeld van een gezamenlijke
werking van den hoogen adel en Frankrijk tegen Spanje was niet nieuw. Reeds in 1601, had
Hendrik IV, door bemiddeling van den hertog van Bouillon, getracht zich den steun van den
hertog van Aarschot en van den graaf van Solre te verzekeren. J. Nouaillac: Lettres inédites
de François d'Aerssen, blz. 186, 195 (Parijs, 1908).
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Carondele: voldoende om eenige groote heeren, die evenals hij in hunne eigenliefde
gekrenkt en tegen Philips IV verbitterd waren, de prinsen van Barbançon en van
Epinoy, den graaf van Bournonville en den graaf van Egmond, tot een verbond te
vereenigen. Dank zij hun invloed in de Waalsche provinciën, waar verscheidene
hunner belangrijke posten bekleed hadden en waar zij het grootste deel hunner
goederen en talrijke beschermelingen in den lagen adel bezaten, vleiden zij zich
een algemeenen opstand te verwekken. In den kapucijn Karel van Arenberg deden
zij een kostbare aanwinst. De godsdienstijver, die hem naar het klooster gedreven
had, had hem ook losgemaakt van Spanje, dat, zijns inziens, door zijne zwakheid,
(1)
thans het catholicisme in de Nederlanden in gevaar bracht . Het gelukte hem, zijn
broeder, den hertog van Aarschot, den onbetwisten hoofdman van den Belgischen
adel, in het eedgespan te trekken.
Terwijl onder den vereenigden invloed van eerzucht en godsdienstijver, dit komplot
(2)
tot stand kwam, liep de graaf van den Bergh openlijk naar den vijand over . Een
vervallen edelman, Renaat de Renesse, graaf van Warfusée, had dezes wrok tegen
het hof ten nutte gemaakt om hem tot een winstgevend verraad te doen besluiten.
Hij was heimelijk naar 's-Gravenhage bij den prins van Oranje geweest, en had hem
den koop aangeboden. Richelieu had Frederik-Hendrik aangezet, den koop te
sluiten. Mits klinkende munt, had van den Bergh de Hollandsche legers Limburg
laten overrompelen en 't is in gemeen overleg met hem, dat de Staten-Generaal,
reeds op 22 Mei, proclamatiën hadden uitgegeven, waarin de Belgen aanzocht
werden, zich, naar het loffelijk voorbeeld hunner voorvaderen, aan het zwaar en
ondraaglijk juk der Spanjaards te onttrekken, hun belovende ‘hen te behouden met
hunne

(1)
(2)

Gachard: Actes des Etats Généraux de 1632, deel II, blz. 609, 610.
M.G. de Boer: Het verraad van Hendrik van den Bergh en de veldtocht langs de Maas.
Tijdschrift voor geschiedemis, deel XIII, blz. 17 (1898).
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privileges, vrijdommen en rechten, evenals nog met de openbare beoefening van
(1)
den katholieken godsdienst’ .
In werkelijkheid moest, volgens het door de Staten-Generaal goedgekeurd en
door dezen aan Lodewijk XIII overgemaakt plan van Warfusée en van den Bergh,
de opstand des lands het sein tot zijne verscheuring wezen. De
Vereenigde-Provinciën hadden Brabant, Mechelen, Vlaanderen, Gelderland en
(2)
Limburg genomen; Frankrijk, de Zuiderprovinciën met het Vrijgraafschap . Eenige
dagen later liet van den Bergh openlijk zijne afvalligheid kennen. Hij trok zich te Luik
n

terug en gaf den 18 Juni een manifest uit, waarin hij alle officieren van goeden wil
tot zich riep, ‘onverschillig van welk land, als zij maar geen Spanjaards zijn’, ten
einde het vaderland te verlossen van de ‘echels’ die het bloed van het arme volk
(3)
uitzuigen .
Ongelukkiglijk voor de eedgenooten, keurde Frankrijk hunne ontwerpen wel goed,
doch wilde het niet met Spanje breken: het wilde enkel hetzelve verzwakken door
de gisting in België te onderhouden. De Fransche troepen kwamen in de provinciën
niet. Van den Bergh was overigens de man niet om een oproer te leiden. Hij was
brutaal, verwaand, liederlijk, niet gezien bij het leger; niet één regiment beantwoordde
n

zijn oproep. Den 25 Juni stuurde Isabella aan de Staten der verschillende provinciën
een omzendbrief, hen aanmanende zich door hem niet te laten verleiden. Overal
ontving zij het beste onthaal. Om haar van hunne toewijding te overtuigen, boden
de vier ‘Leden van Vlaanderen’ haar op 4 Juli aan, Zijne Majesteit opnieuw trouw
(4)
te zweren .
Middelerwijl mislukte de samenzwering van den adel even erbarmlijk. De groote
heeren die, onder den invloed van hun wrok, dezelve onbesuisd toegetreden waren,
hadden te zeer op de hulp van den koning van Frankrijk gerekend, terwijl deze niet
handelen wilde vóór dat zij de wapens opgenomen hadden.

(1)
(2)
(3)
(4)

Henrard: Marie de Médicis enz., blz. 206.
H. Waddington: La République des Provinces-Unies enz., deel I, blz. 156.
Ibid., blz. 159.
Henrard: Marie de Médicis enz., blz. 237. - Den tekst van de brieven der infante en de
antwoorden der provinciën vindt men in Chappuis: Histoire générale de la guerre de Flandre,
deel II, blz. 762 (Parijs, 1633).
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Zoo moest hun plan wel in duigen vallen. Niemand onder hen was tot een krachtdadig
besluit in staat of door het volk ondersteund. Hun wrevel tegen Spanje had zijn
oorsprong in hunne gekrenkte ijdelheid en geenszins in een nationaal bewustzijn,
dat wellicht de gemoederen tot hen gebracht had. Die nakomelingen van Egmond
en van Hoorn stonden verre beneden hunne vaderen. Trotsch op hun adel en vol
hoogmoed, verachtten zij allen die beneden hun stand waren. Toen de hertog van
Aarschot stadhouder van Namen was, liet hij den Provincialen Raad in zijne
(1)
wachtkamer, te midden van de lakeien, vergaderen . De prins van Epinoy had, als
grootbaljuw van Henegouw, schaamteloos de privileges verkracht van de provincie,
als wier beschermer hij nu optrad. Niemand stond dus op om eene beweging te
steunen die feitelijk geen ander doel had dan titels en heerlijkheden aan hare
aanvoerders te bezorgen. Overigens had Isabella lucht van het komplot gehad en
had zij het naar waarde geschat. Zij had Carondelet in een klooster doen opsluiten
en de aanhouding bevolen van zijn broeder, den stadhouder van Bouchain, die
gedood werd terwijl hij zich verdedigde (April 1633). Mits 20,000 kronen bracht de
resident van den koning van Engeland te Brussel, de schilder Gerbier, eenigen tijd
(2)
later al de bijzonderheden der zaak aan het licht .
De koning wilde de gelegenheid te baat nemen, om den adel zulke streken af te
n

leeren. Den 18 Maart 1634, beval hij aan Aytona de prinsen van Epinoy en van
Barbançon aan te houden. De eerste kon naar Frankrijk vluchten bij den graaf van
Egmond en den hertog van Bournonville. Hij konkelde daar voort met hen, en alle
drie werden bij verstek ter dood veroordeeld. Barbançon, in het kasteel van
Antwerpen opgesloten, werd in 1650 op vrije voeten gesteld, en ging in Spanje
sterven. De hertog van Aarschot, met eene zending bij den koning belast, werd
insgelijks ten lijve gevat (15 April 1634), en stierf te Madrid in 1640, zonder vergiffenis
te hebben bekomen. Een

(1)
(2)

e

Bulletin de la comm. roy. d'Hist., 2 reeks, deel V [1853], blz. 226.
Omtrent dit zonderling personage, zie M.G. de Boer: Balthazar Gerbier, in Oud Holland, deel
XXI (1903.
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n

algemeene amnestie werd den 29 April 1634 uitgevaardigd. De hooge adel bukte
voorgoed onder het absolutisme. Van toen af, kende hij geene verzuchting naar
onafhankelijkheid meer en stond hij, in de regeeringsraden, de plaats af aan de
rechtsgeleerden, die hij verachtte. Zijne onderneming had ten slotte de zegepraal
van het monarchaal grondbeginsel versterkt, den Raad van State tot een eenvoudig
paradekorps verlaagd en dezes bevoegdheid naar den Privaten Raad overgebracht.
Voortaan werd dezes voorzitter, Pieter Roose, die een werkzaam deel genomen
had aan de kastijding der schuldigen, het belangrijkste personage van het land.
Zoo de kuiperijen van van den Bergh en de adellijke eedgenooten mislukten, was
dit grootendeels omdat Isabella zoo voorzichtig geweest was de misnoegdheid des
n

lands eenigszins te stillen. Den 30 Juli 1632, riep zij de Staten-Generaal bijeen,
(1)
die sedert twee en dertig jaar niet meer bijeengekomen waren . Meer hoefde niet
om de gemoederen te sussen ‘en de kwade inzichten van graaf Hendrik en de
(2)
andere twiststokers te verijdelen’ . Nu het land geroepen werd om over zijn eigen
lot te beslissen, begon het het einde zijner kwalen te hopen en schonk het zijn
vertrouwen aan de regeering terug. Slechts onder den drang der omstandigheden
besloot deze opnieuw de kansen eener proef te wagen, waarvan zij in 1600 al de
gevaren ingezien had. De aan de provinciën gezonden bijeenroepingsbrieven
spraken slechts van ‘gemeenschap’ onder dezelve; zij lieten dus zorgvuldig dat
e

woord ‘Staten-Generaal’ ter zijde, dat, te gelijk de omwenteling der XVI eeuw en
de laatste zegepralen der Vereenigde-Provinciën voor den geest riep en zulke bittere
herinneringen aan de aanhangers van Spanje en van het absolutisme liet. Bovendien
(3)
was aanbevolen, zoo weinig mogelijk afgevaardigden naar Brussel te zenden .

(1)

Als een wezenlijke Statenvergadering kan niet beschouwd worden, de bijeenkomst van de
gemachtigden der provinciën, in April 1619 door Albertus te Brussel belegd om te beraadslagen
over de erkenning en de teruggave der schulden door het land tegenover koningin Elisabeth
e

(2)
(3)

gemaakt tijdens de omwenteling der XVI eeuw. Zie H. Lonchay: Les Etats Généraux de
1619-1620, in Mélanges G. Kurth, deel I, blz. 321.
Gachard: Actes des Etats Généraux de 1632, deel II, blz. 467.
Ibid., deel I, blz. 3, 5, 6.
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Ten slotte, een zonderlinge nieuwigheid: men verkreeg van de Staten, dat zij met
gesloten deuren zouden beraadslagen en zonder eerst het gevoelen der Provinciale
(1)
Staten in te winnen , een voortreffelijk middel, voorwaar, om het werk te
bespoedigen, doch ook om de openbare meening te beletten op hunne beslissingen
te drukken.
n

De vergadering had plaats te Brussel, den 7 September. Hare leden hadden last
het afschaffen der misbruiken te bekomen, welke de krijgsinrichting tot een wezenlijke
plaag voor het land maakte. Die van Henegouw en Rijsel moesten bovendien de
herstelling van den Raad van State met zijne vroegere bevoegdheid, en die van
Rijsel de bijeenroeping der Staten-Generaal om de vier jaar vragen. Doch voor allen
was het sluiten van den vrede of althans van een bestand met de
Vereenigde-Provinciën de hoofdzaak. Reeds op 11 September, vertoonden zij aan
de infante, dat het onmogelijk was langer de nieuwe ‘beden’ te betalen, die gelicht
werden voor het onderhoud der troepen; dat de inval van Gustaaf-Adolf in het
Duitsche Rijk niet meer toeliet op de tusschenkomst des keizers te tellen; dat men
nog slechts een leger had, ‘waarvan het eene deel ziek en het ander eene prooi
van walg en ontmoediging was’. Voor het slot vroegen zij de toelating om met den
vijand te onderhandelen ‘met bewilliging van Hare Hoogheid en op last van in zake
(2)
gehoorzaamheid en godsdienst geenerlei nieuwigheid in te voeren’ . Isabella kon
des te minder de vraag der afgevaardigden verwerpen, daar zij zelve kort te voren
Rubens met eene zending bij Frederik-Hendrik belast had. De Staten-Generaal van
Brussel de toelating weigeren met den prins van Oranje te onderhandelen, had haar
n

in verdenking gebracht. Den 17 September gaf zij een gunstig antwoord, ‘met een
algemeene en onuitsprekelijke vertroosting van gansch haar volk, met opgeheven
hoofde en in de verwachting van den dag van vrede en rust, na een zoo langen
(3)
duisteren nacht van rampzaligen oorlog’ .

(1)
(2)
(3)

Gachard: Actes des Etats Généraux de 1632, blz. 68.
Ibid., blz. 166.
Ibid., blz. 449. - Voor de bijzonderheden der onderhandelingen, zie M.G. de Boer: Die
Friedensunterhandlungen zwischen Spanien und den Niederlanden in den Jahren 1632 und
1633 (Groningen, 1898).
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De vreugde zou kortstondig wezen. De onderhandelaars der Staten werden weldra
(1)
gewaar, dat zij zoo verre van den vrede waren ‘als hunne handen van den hemel’ .
In de onderhandelingen die eerst te Maastricht, vervolgens te 's-Gravenhage plaats
grepen, stonden zij klaarblijkelijk voor onwil, voor moedwillig opgeworpen
zwarigheden, voor buitensporige voorslagen, zooals het vertrek der Spaansche
soldaten, het sloopen der vestingen van het land, de overgave aan de Republiek
van de zeesteden en een zeker getal andere plaatsen, het sluiten der stroomen en
n

havens van België. Den 18 November, overigens, hadden de Vereenigde-Provinciën
haar bondgenoot, den koning van Frankrijk, de verzekering gegeven, dat zij zonder
zijne toestemming geen vrede zouden sluiten, en het was zeker dat die toestemming
nooit zou gegeven worden. Toch duurden de onderhandelingen voort. De Belgen
konden maar aan hun droom niet verzaken. Zij lieten, onbehendig, hun angst blijken,
aanvaardden alle vernederingen, kwamen nauwelijks op tegen het verbod, in hunne
(2)
woning den katholieken eeredienst te vieren . Zij waren zoo eenvoudig te meenen,
dat zij der koning van Spanje, als zij zelven, zouden kunnen doen buigen voor de
n

eischen der Republiek. Den 4 December smeekten zij hem, ‘de handen te zamen
(3)
en een traan in het oog’ , in den vrede toe te stemmen.
Doch het Madridsche kabinet antwoordde niet eens op hunne smeeking. Het had
in de bijeenroeping der Staten-Generaal slechts het middel gezien om de
opgewondenheid der provinciën te stillen, een loutere uitvlucht dat het overigens
afkeurde en aan hetwelk het vast besloten was alle beteekenis en vooral allen
invloed op zijne eigen houding en politiek te ontzeggen. Liet het Isabella toe,
volmachten aan de afgevaardigden te geven, zoo wachtte het zich wel, er hun zelf
te zenden. Het belastte den markies van Aytona en den voorzitter Roose de infante
te beletten zich al te zeer te verbinden en beval hun

(1)
(2)
(3)

Gachard: Actes des Etats Généraux de 1632, deel I, blz. 217.
Ibid., blz. 127.
Ibid., blz. 349.
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achterbaks de onderhandelingen te dwarsboomen. Toen, in 1633, Erycius Puteanus
(1)
in zijn Belli et pacis statera de zaak van den vrede bepleit had, liet de regeering
dadelijk een Anti-Puteanus verschijnen en legde zij de Staten-Generaal uitdrukkelijk
het verbod op, zooals zij te goeder trouw zinnens waren, eene wederlegging van
dat schrift uit te geven. Terzelfder tijd verwekte het moedwillig de verontwaardiging
der Hollanders, door de Remarques de religion et d'Estat rond te strooien, waarin
de bewierooking des konings gepaard ging met de hevigste uitvallen tegen de
(2)

n

Vereenigde-Provinciën . Philips IV had overigens reeds van 4 November 1632
heimelijk aan de aartshertogin de volmacht ontnomen, die hij haar in 1629 gegeven
(3)
had om in zijn naam te onderhandelen . De besprekingen waren derhalve niets
dan ijdel vertoon. Zonder iets te vermoeden, werden de commissarissen der Staten
voor den aap gehouden door den koning, ja door Isabella zelve, die voortging met
hun waardelooze volmachten ter hand te stellen. Toch kon niets hunne oogen
openen, noch de brieven uit Madrid waarin, zonder de minste zinspeling op den
vrede, nieuwe versterkingen aangekondigd werden, noch de houding van den
voorzitter Roose die, op 11 Mei 1633, weigerde zijne handteekening te zetten op
onderrichtingen door hen aan de infante gevraagd; deze beknorde hen duchtig,
omdat zij hadden durven spreken over de oude verdragen, waarbij de onderdanen
gerechtigd waren hun vorst gehoorzaamheid te weigeren, zoo deze jegens hen zijn
(4)
woord verbrak .
Tusschen den onwil van 's-Gravenhage en den onwil van Madrid gevangen,
konden de Belgische onderhandelaars niets verrichten. Zij kregen hun afscheid den
n

16 December 1633. Negen dagen later keerden zij met den dood in het hart naar
huis. Hunne mislukking verdreef de hoop welke de bijeenroeping der Staten-Generaal
had doen ontstaan. Dezen bleven nochtans nog eenige maanden lang sukkelend
voortzetelen.

(1)
(2)
(3)
(4)

Omtrent dit schrift, zie Th. Simar: Erycius Puteanus, blz. 25 (Leuven, 1909).
Gachard: op. cit., deel II, blz. 270, 271, 275, 278, 279.
Papiers du président Roose, loc. cit., fol. 31.
Gachard: op. cit., deel I, blz. 148, 237.
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De brief van 18 Juni 1634, waarbij Philips IV hun aankondigde dat de hertog van
Aarschot, dien zij hem naar Madrid gezonden hadden, gevangengenomen was, gaf
hun het bevel uiteen te gaan. Zoodra die brief te Brussel aankwam (5 Juli),
gehoorzaamden zij gedwee. Vóór de Brabantsche Omwenteling zouden zij niet
meer vergaderen.
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Hoofdstuk IV
Tot den vrede van Munster
I
Isabella beleefde de laatste zitting der Staten-Generaal niet. Sedert lang ondermijnde
zij, door strenge godsdienstoefeningen en bovenmatigen arbeid, een door pijnlijke
aanvallen van graveel zeer geschokte gezondheid. Een bij de adventprocessie
opgedane verkoudheid rukte haar na een vierdaagsche ziekte weg (1 December
1633). Haar lijk werd in Sinter-Goedelekerk bijgezet, naast dat van haren echtgenoot,
doch in vollen eenvoud, want de schatkist was letterlijk ledig. Om zich het noodige
geld tot het onderhoud der troepen aan te schaffen, had de infante, die bij de bankiers
geen krediet meer vond, zich door een wanhopig middel uit den nood moeten helpen.
Zij had namelijk de prachtige juweelen, die bij hare blijde inkomst in de Nederlanden
zoozeer geschitterd hadden, moeten verpanden in de kort te voren ingestelde Bergen
van Barmhartigheid, die ze hooger hadden beleend dan ze waard waren en schier
gansch hun kapitaal voorgeschoten hadden.
Het hof verdween te midden dier ellende, en Brussel verloor den luister en de
weelde, die het eerst onder Karel van Lorreinen en Maria-Theresia zou terugvinden
Reeds van 4 Maart 1630, had Philips IV de leden van een regentschapsraad
aangewezen die, bij den dood der infante, met de politieke regeering zouden belast
zijn. Het waren de
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markiezen van Aytona en van Mirabel, de hertog van Aarschot, de aartsbisschop
van Mechelen, don Carlos Coloma en de oude graaf Tilly. Bij overlijden van een
hunner, waren de graaf van Feria, kastelein van Antwerpen, en de graaf van Fuentes,
(1)
kastelein van Kamerijk, hun toegevoegd . Daar de hertog van Aarschot te Madrid
was, waar hij weldra zou aangehouden worden, en Tilly in 1632 overleden was,
was België derhalve in dien raad slechts door den aartsbisschop Jan Boonen
vertegenwoordigd. Nooit was de Brusselsche regeering zoo zuiver Spaansch
n

geweest! Den 30 December 1633 werd de markies van Aytona aangesteld als
luitenant-gouverneur en kapitein-generaal, tot de aankomst van den kardinaal-infant,
broeder des konings.
Tijdens de vergeefsche onderhandelingen te 's-Gravenbage, was de oorlog met
de Vereenigde-Provinciën voortgezet, doch zonder merkwaardige gebeurtenissen.
In 1633 had Aytona het verlies van Rheinberg, door Frederik-Hendrik ingenomen,
vergoed door het bezetten van het eiland Stevensweerd, sleutel van een der
overgangen over de Maas. In 1634 had hij gepoogd Maastricht te heroveren, doch
de marsch van den prins van Oranje op Breda had hem achteruitgeslagen.
Spanje sloeg, overigens, thans veel meer Frankrijk gade dan de Republiek. Het
werd van dag tot dag duidelijker, dat Lodewijk XIII, onder Richelieu's ingeving, de
verplettering van het Oostenrijksche huis beraamde. In December 1632 had de
vermetelheid van een Franschen agent die met geweld in de zaal gedrongen was
waar de Staten-Generaal beraadslaagden, om hun een brief van zijn meester te
bestellen, een groote opschudding te Brussel verwekt. ‘Ik geloof niet, schrijft Aytona
aan Philips IV, dat de Fransche kroon Uwe Majesteit ooit een grootere beleediging
(2)
aandeed en Hem ooit zulke opzettelijke en verachtelijke poets speelde’ . En bij die
rechtstreeksche uitdaging, kwamen nog de jongste kuiperijen van Richelieu met de
verbonden edelen en de bescherming, die hij openlijk verleende aan allen hunner
die naar Frankrijk de wijk namen.

(1)
(2)

Henrard: Marie de Médicis enz., blz. 366.
Gachard: Actes des Etats Généraux de 1632, deel II, blz. 649.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

272
Doch wat het Parijsche kabinet te 's-Gravenhage verrichtte, was nog erger en
gewichtiger. Men wist wel, dat het dezes schuld was, zoo tijdens de jongste
besprekingen de Hollanders zoo onhandelbaar waren. Wellicht wist men, dat de
koninklijke gezant te 's-Gravenhage, toen hij het tijdens de samenzwering van van
den Bergh opgemaakt plan hervatte, gemachtigd was te spreken over eene
verdeeling van België onder Frankrijk en de Vereenigde-Provinciën, waarbij
Henegouw, Artesië, het Doornijksche, Rijsel, Dowaai, Orchies, Waalsch-Vlaanderen
en Kust-Vlaanderen, benevens het Naamsche en Luxemburg aan het eerste, en
Brabant, Mechelen, Limburg, Gelder en de Schelde-oevers van Antwerpen tot de
(1)
zee aan de andere kwamen . In alle geval, kon het op 15 April 1634 tusschen
Lodewijk XIII en de Republiek gesloten verdrag geenerlei twijfel meer overlaten
omtrent de dreigende vredebreuk tusschen den allerchristelijksten koning en den
katholieken koning, vermits het woordelijk een oorlog tusschen Frankrijk en Spanje
voorzag.
Philips IV bereidde zich zijnerzijds ook tot dien oorlog en bestookte duchtig zijn
tegenstrever. Gaston van Orléans, die immer te Brussel was, hielp hem daarin
wonderwel. Toen het parlement van Parijs zijn huwelijk met Margareta van
Vaudémont verbroken had, had de Leuvensche hoogeschool het geldig verklaard.
Op 12 Mei 1634 was een formeel verbond tusschen den prins en den koning van
(2)
Spanje gesloten geworden . Edoch, de hulp die Frankrijk openlijk aan de
protestanten van Holland en Duitschland verstrekte, maakte hetzelve onbemind bij
de Belgische katholieken. Jansenius gaf in 1633 zijn Mars Gallicus uit, in hetwelk
hij uitvoer tegen de koningen ‘die slechts christelijk bij naam zijn’. De gehechtheid
aan den godsdienst, die de gemoederen vroeger van het Spaansche huis verwijderd
had, bracht hen nu tot hetzelve terug.
Doch hoe dreigender eene botsing met Frankrijk werd, des te ijveriger betrachtte
Spanje eene verzoening met de Vereenigde-Provinciën. Het had alle hoop op hare
herovering
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laten varen, en beschouwde ze niet meer als rebellen. Om vrij spel te hebben in
den oorlog tegen Frankrijk, begreep het wel, dat het bij de zienswijze van Philips II
niet blijven mocht. Het dacht er zelfs aan, België de zelfstandigheid terug te geven
en het samen met de Hollanders te laten overeenkomen, terwijl het slechts de
havens en de voornaamste vestingen zou houden. ‘Was er een zeker middel om
de macht van de eene en andere provinciën, gehoorzame en ongehoorzame, gelijk
te maken, schreef Philips IV aan den voorzitter Roose op 15 April 1633, en kon men
de onderdanige provinciën er toe nopen zich te vergenoegen met, voor eigen
rekening en op eigen gevaar, de haven van Gravelingen te openen, mij al de
zeeplaatsen latende, alsmede Antwerpen, Namen en Kamerijk, met de verplichting
ze bij gevaar bij te staan, en bovendien Luxemburg en Bourgondië, zou men al het
overige kunnen toegeven, opdat die provinciën zelven eene regeering kozen en,
behoudens mijn gezag en mijn titel, kantons uitmaakten die den vrede of een
langdurig bestand met de Hollanders konden sluiten. Men zou ook kunnen zien of
het niet passen zou met deze een aanvallend en verdedigend verbond te sluiten...
(1)
hoewel de faam daardoor ietwat zou lijden’ . Dat waren nog slechts vluchtige, doch
zeer beteekenisvolle gedachten...
Terwijl de koning die voorstellen waagde, verliet zijn broeder, de kardinaal-infant
don Ferdinand, Spanje. Hij richtte zich naar het Milaneesche, van waar hij den keizer
ter hulp snelde. Hij had een ruim deel aan den slag van Nordlingen (5 en 6
n

September) genomen en deed den 4 November 1634, met roem overladen, zijne
inkomst te Brussel. Het zicht van dien 25-jarigen prins schonk het land nieuwen
moed. Hij genoot weldra zulke populariteit, dat menig uithangbord ‘In den
Prins-Kardinaal’ in het Vlaamsche land daarvan nog ten huidigen dage getuigt. Zijne
dubbele hoedanigheid èn van geestelijke èn van krijgsman maakte van hem een
katholieken held. De zegepralende troepen die hij van Duitschland meebracht,
versterkten en herstelden de jammerlijke wrakken van het

(1)
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(1)

koninklijk leger . Opnieuw hoopte men, met geweld de Vereenigde-Provinciën te
dwingen een einde aan den oorlog te stellen. De Hollandsche katholieken stelden
zich heimelijk in betrekking met den infant en legden hem een invalplan voor.
Doch de winter was nog niet om, als de Republiek zich nauw aan Frankrijk hechtte.
n

Den 8 Februari 1635, sloot zij met hetzelve een verbond tegen Spanje. De beide
partijen zouden elk een leger van 30,000 man uitrusten, en beschikten, bij voorbaat,
over België's lot. Een beroep tot oproer zou in dezes provinciën verspreid worden.
Gaven zij hieraan gevolg binnen de drie maanden, dan zouden zij tot een vrijen
souvereinen Staat vereenigd worden, met behoud van godsdienst en vrijheden en
onder de bescherming van Zijne Majesteit en van de Staten-Generaal. In ruiling van
die voordeelen, zou de nieuwe Staat aan zijne verdedigers eenige deelen zijner
grenzen afstaan, die hij niet bekwaam was zelf te verdedigen. De koning zou al de
kustplaatsen tusschen Gravelingen en Blankenberge, benevens Namen en
Diedenhoven krijgen. Harerzijds zou de Republiek Hulst, het Land van Waas, Breda,
Gelderland en Stevensweerd nemen. Weigerde het land, integendeel, het Spaansche
juk af te schudden, dan zou het eenvoudig onder de bondgenooten verdeeld worden
over eene lijn loopende van Blankenberge naar Rupelmonde, vervolgens langsheen
de Schelde, en over de noordelijke grens van Henegouw, het Naamsche en
(2)
Luxemburg .
In de gunstigste veronderstelling dus, zou België nog slechts dienen als schutstaat
tusschen Frankrijk en de Vereenigde-Provinciën, die Richelieu, ontwerper van het
plan, niet als naaste geburen hebben wilde. Men kende hetzelve wel den rang van
onafhankelijken Staat toe, doch tegen welke voorwaarden! Onderworpen aan het
protectoraat zijner twee machtige buren, tusschen dezelven ingedrukt, verplicht hun
zijne havens, de Scheldemonden en de vesting Namen af te staan, zonder
verdediging blootgesteld aan al hunne aanspraken en blijkbaar bestemd om bij
hunne latere twisten tot prijs te dienen,
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was de toestand, dien men het voorbestemde, honderdmaal vernederender,
onzekerder en rampspoediger dan het Spaansche stelsel. Men moest bij de Belgen
weinig doorzicht en eigenwaarde veronderstellen, om hun, in naam van het nationaal
bewustzijn, te durven vragen hun vaderland te helpen vernietigen! Tot den trap van
verworpenheid, dien het ontwerp der bondgenooten hun toekende, waren zij nog
niet gedaald. Het manifest, waarbij deze hen op 2 Juni 1635, eenige dagen na de
oorlogsverklaring van Frankrijk aan Spanje (19 Mei), te wapen riepen, maakte een
n

gansch ander uitwerksel dan zij verwachtten. Met den prins-kardinaal, die den 24
Juni antwoordde, zag het land in de Franschen nog slechts schenners van het
(1)
volkenrecht, stichters van de ketterij en stoorders van den katholieken godsdienst .
Reeds in Mei had een Fransch leger van 20,000 man, aangevoerd door de
maarschalken van Châtillon en van Brézé, Luxemburg overweldigd, en het rukte
naar het Noorden met het doel, zich met de rond Maastricht gelegerde Hollanders
n

(2)

te vereenigen. Den 20 versloeg het, te Les Avins, bij Hoei , de troepen van Thomas
van Savoye; eenige dagen later vervoegden zij zich bij het leger der Republiek, te
Meersen. Men besloot te werken volgens het twee jaar te voren door
Frederik-Hendrik gemaakt plan, en recht op Brussel te marcheeren. Het leger bestond
uit 40,000 strijders, en men hoopte, dat die macht op de gemoederen invloed hebben
zou en hen tot opstand zou aanzetten. Doch Thienen, de eerste Brabantsche stad
die men ontmoette, weigerde, trots zijne zwakke bezetting, zijne poorten te openen.
Men moest het bestormen en, tot voorbeeld, gaf men het aan de plundering over.
Toch bleven de naburige plaatsen halsstarrig gesloten en bereid zich te verdedigen,
op gevaar hetzelfde lot te ondergaan. Hare vastberadenheid onthutste den vijand.
Dezes toestand werd hachelijk, verplicht als hij was vooruit te rukken in een open
land, te midden van gesloten vestingen, met tegenover zich de troepen van den
kardinaal-

(1)
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Placcaeten van Brabant, deel II, blz. 356.
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infant, die strijdvaardig onder de muren van Brussel geschaard waren. Eene
overrompeling, op Leuven beproefd, werd afgeslagen door het gemeenschappelijk
pogen van bezetting, studenten, monniken en burgers. Omtrent de gestemdheid
n

des lands, bleef nu zeker geene begoocheling meer over. Den 4 Juli trokken de
bondgenooten naar Roermond af, onderweg nog bestookt door de boeren, die
(1)
hunne achterblijvers doodden ‘als konijnen’ .
Nu ging de infant, die eene versterking ontvangen had van 15,000 keizerlijken,
aangebracht door Octaaf Piccolomini, aanvallenderwijs te werk. Een stoutmoedige
tocht naar het Noorden deed het berucht fort Schenk, een der poorten van de
Vereenigde-Provinciën, in zijne handen vallen; vervolgens nam hij Goch, terwijl zijne
luitenants Limburg en eenige naburige plaatsen bemachtigden. Frederik-Hendrik
was verplicht zijne bewegingen te volgen, zonder hem te kunnen aanvallen. En de
Franschen die in de Betuwe overwinterden, werden weggemaaid door de ellende
en door een verschrikkelijke typhuskoorts die zich van hun kamp in de provinciën
voortzette, waar zij vele slachtoffers maakte.
Nadat don Ferdinand den vijand van het Noorden zoo deerlijk gehavend had,
keerde hij zich naar Frankrijk. Prins Thomas trad met Piccolomini en Jan de Weert
in Picardië, wat tot in Parijs toe angst en schrik verwekte. Doch Gallas, die de
beweging moest ondersteunen door den Rijn over te steken, kwam niet af
Frederik-Hendrik hernam het fort Schenk, na het gansch den winter belegerd te
hebben, en bedreigde Breda, weshalve een belangrijk legerkorps in den omtrek
moest blijven. Rond het einde van den herfst trokken de Spanjaards zich terug te
Atrecht, zonder een anderen uitslag dan den vijand te verbazen door eene
krachtdadigheid, waarvan zij sedert lang geen blijk meer hadden gegeven.
Terwijl, in 1637, Piccolomini er zich bij bepaalde de Franschen in het Zuiden tegen
te houden, deed de prins van Oranje, door de inneming van Breda (10 October, zijn
krijgsroem en zijn staatkundigen invloed verhoogen. Dat schitterend wapen-
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feit vergoedde ruimschoots de door de Vereenigde-Provinciën geleden
tegenspoeden. Met het grondgebied van Breda en de meierij van 's-Hertogenbosch,
was heel de linkeroever der Beneden-Maas voortaan in hare macht. En de Republiek
verheugde zich niet alleen in het bezit eener eerste verdedigingslinie, welke die
verovering haar verschafte, doch boogde er bovendien nog op, de stad aan de
katholieke Kerk te hebben ontrukt.
Door het geluk verstout, keerde Frederik-Hendrik zich, in 1638, tegen Antwerpen.
Doch het kapitalisme, dat het verzet tegen de Spanjaards zoo dikwijls ondersteund
had, aarzelde nu niet dezelven tegen de Republiek te helpen. De Amsterdamsche
kooplieden schrikten bij de gedachte aan de mededinging, welke Antwerpen, zoo
het in de Unie kwam, aan hun handel doen zou. Zij lieten proviand en munitie in de
(1)
plaats brengen . De kardinaal-infant was toegesneld en zijne aanwezigheid bezielde
de troepen. Toen de vijand tot Calloo genaderd was, werd hij krachtdadig
aangevallen, in de pan gehakt en wanordelijk naar Holland teruggeslagen (20 Juni).
Hij had niet meer geluk met den tocht dien hij, einde Augustus, tegen Gelderland
richtte. Daar ook deed de krachtdadigheid van den infant hem wijken. De eer der
wapens, door het verlies van Breda bevlekt, was hersteld. De katholieken schepten
weder moed. Te Maastricht werd een komplot ontdekt, dat zij gesmeed hadden om
de stad aan de Spanjaards te leveren. De samenzwering mislukte, maar de Jezuïeten
die in Holland om hun gekonkel ter dood gebracht werden, werden als martelaren
(2)
vereerd .
De krijgsverrichtingen werden in 1639 te land voortgezet, zonder merkelijk voordeel
voor de eene of andere partij. Terwijl de kardinaal-infant de ontwerpen van
Frederik-Hendrik op Hulst en op Gelderland verijdelde, vergoedden de Franschen,
door de inneming van Hesdin, de nederlaag die Piccolomini, op 7 Juni, onder de
muren van Diedenhoven, aan den maarschalk van Feuquières toegebracht had.
Op zee behaalde admiraal Tromp een beslissende zegepraal. Reeds op 8 Fe-
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bruari had hij de onvermoeibare zeeroovers van Duinkerken streng gekastijd, toen
hij op 21 October, nabij de Engelsche kust, een Spaansche vloot van 67 bodems
overviel die 13.000 man naar de Nederlanden voerde en die, door hem in de Manche
aangevallen, eene wijkplaats in de reede der Downs had gezocht. Slechts negen
schepen konden de haven Mardyck binnenloopen. Spanje's zeemacht was gefnuikt
(1)
en nimmermeer zouden dezes oorlogsschepen de Noordzee nog doorklieven .
Het vertrek van Piccolomini, door den Keizer teruggeroepen, bracht Spanje een
schier even gevoeligen slag toe. De kardinaal-infant, die nog slechts over
ontoereikende troepen beschikte, kon niet meer aanvallenderwijs te werk gaan. Hij
kon er niet in slagen, het beleg op te breken dat de Franschen vóór Atrecht
opgeslagen hadden. De overgave van die stad, op 9 Augustus 1640, maakte zulken
pijnlijken indruk als, twee jaar te voren, de inneming van Breda gemaakt had. Doch,
terwijl de Hollanders nog slechts weinig van het Spaansch grondgebied zouden
afwinnen, was Atrecht maar de eerste der veroveringen die weldra, de eene na de
andere, zoovele schoone gewesten aan België zouden afnemen, ten voordeele
zijner Allerchristelijkste Majesteit.
Hoewel minder noodlottig dan 1640, was 1641 toch Spanje nadeelig. In het
Noorden bemachtigde Frederik-Hendrik de stad Gennep, in het hertogdom Kleef;
in het Zuiden zetten de Franschen hunne veroveringen in Artesië voort, en namen
zij La Bassée, Lens en Bapaume. De troepen betrokken hun winterkwartier, toen
n

zij den dood van den kardinaal-infant vernamen die, op 33-jarigen leeftijd, den 9
November door de pokken weggerukt werd.
Zijn opvolger, don Francisco de Melo, had een gelukkig begin. De werkeloosheid
der Hollanders ten nutte makend, verdreef hij de Franschen uit Lens en uit La Bassée
n

en behaalde hij, den 26 Mei 1642, te Honnecourt een opzienbarende overwinning
op den maarschalk van Guiches. De op den

(1)

M.G. de Boer: De Armada van 1639 (Groningen, 1911). Enkele schepen die zich op de
n

Engelsche kust lieten stranden, werden den 4 November te Duinkerken gebracht.
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vijand genomen banieren gingen de kerken van San Yago de Compostela en van
O.-L.-V. van Atocha te Madrid versieren. De waardigheid van grande en de titel van
(1)
markies de Tor de Laguna waren de belooning des overwinnaars .
Die zegepraal, uiterst vleiend voor de eigenliefde der Spanjaards, maakte de
nederlagen des te bitterder, die zij van dan af te verduren hadden. Het volgend jaar,
op 19 Mei 1643, brak de hertog van Enghien, vóór Rocroy, door de troepen van
Melo en sloeg hij ze op de vlucht, niettegenstaande den heldenmoed van hun
aanvoerder. Te Fontaine-l'Evêque hereenigd, konden zij den vijand, na een inval
in Henegouw, niet beletten Diedenhoven te bemachtigen (8 Augustus). Gelukkig
nog, dat de toestand niet verslechtte in het Noorden, waar men de pogingen kon
afslaan, die Frederik-Hendrik tegen Vlaanderen beproefde.
Doch de regeering zou Melo ontnomen worden. Beschermeling van den in Januari
1643 in ongenade gevallen Olivarez, hadde hij, om het verlies van zijn beschermer
te vergoeden, schitterende zegepralen moeten behalen. Zijn tegenspoed
veroorzaakte zijn val. In December verving Philips IV hem door zijn bastaard, don
Juan van Oostenrijk, een veertienjarigen knaap! Die aanstelling was des te
onbehendiger, daar de stemming der gemoederen in België schier even
onrustwekkend was als de militaire toestand. De twist van het Jansenisme, kort te
voren losgebroken te midden van de door de laatste nederlagen verwekte onrust
en misnoegdheid, beroerde de openbare meening en onthutste de regeering zelve.
De steun, door Melo en door den voorzitter Roose verleend aan den aartsbisschop
van Mechelen en aan de Leuvensche hoogeschool in hun verzet tegen de bul die
(2)
den Augustinus veroordeelde, had de Jezuïeten tegen hen gekeerd . Het volk koos
partij voor deze laatsten. In Augustus en September 1644, waren opstanden
uitgebroken te Gent, Brugge en Brussel; in deze laatste stad werden de vertrekken
van den landvoogd geplunderd. Frankrijk zocht baat uit die gebeurtenissen te halen.
Mazarin, Richelieu's op-

(1)
(2)

Gachard: Les Bibliothèques de Madrid et de l'Escurial, blz. 205, 206.
o

Zie J. Cuvelier: Biographie nationale, deel XIX, v Roose.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

280
volger, trachtte vruchteloos Melo's verbittering ten nutte te maken om hem om te
(1)
koopen . Met het inzicht, in België een oproer te verwekken en er wellicht den
hertog van Orléans als vorst te doen aannemen, moedigde hij den steeds in Frankrijk
verscholen graaf van Egmond aan, zijne landgenooten tot opstand te brengen en
de gemoederen te bewerken door pamfletten, waarin de provinciën aangezet werden
hare onafhankelijkheid te hernemen en zich in bondgenootschap te vereenigen, als
(2)
Zwitserland . In Augustus 1644 schrijft de secretaris Galaretta naar Madrid, ‘dat de
liefde voor den koning vermindert in den geest van het volk’ en dat dit laatste in
(3)
geheime verstandhouding met den vijand staat . Nog onder den indruk der
beteugeling van het komplot van 1630, schijnt de adel geenerlei deel aan die
beweging te hebben genomen. Doch de hooge geestelijkheid, aangevoerd door
den aartsbisschop van Mechelen en de Jansenisten, liet hare antispaansche
gevoelens blijken en sprak van eene toenadering tot Frankrijk, waar de leerstellingen
(4)
van den Augustinus vrijelijk toegelaten waren .
De aanstelling van don Juan werd met zooveel ongenoegen onthaald, dat Philips
IV het voorzichtig achtte, vooralsnog geen nieuwe grief te doen ontstaan. Onder
voorwendsel dat Lodewijk XIII hem een paspoort weigerde, bleef de jonge prins te
Madrid. Melo bleef in bediening tot in September 1644, toen de burgerlijke regeering
van België aan don Manuel de Moura, markies van Castel Rodrigo, grooten vriend
der Jezuïeten, en de militaire regeering aan Octaaf Piccolomini, die onlangs van
Spanje gekomen was, gegeven werden. Die onbehendige verdeeling des gezags
verwekte weldra twisten onder de beide landvoogden. En hunne oneenigheid
verzwakte nog de laatste pogingen van een verzet, dat machteloos was om den
planmatigen aanval èn van Frankrijk èn van de Vereenigde-Provinciën te wederstaan.
Nergens vermocht men den vijand

(1)
(2)
(3)
(4)
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het hoofd te bieden. In 1644 bemachtigden de Hollanders Dalhem, Rolduc,
Valkenburg en Sas-van-Gent, en de Franschen Gravelingen. Het volgend jaar
kwamen de eersten zoo dicht bij Gent, dat ‘zij de uurwerken der torens konden
(1)
zien’ , en namen zij Hulst (4 November), waardoor gansch de linkeroever der
Schelde in hunne macht was, terwijl de anderen, schier zonder slag of stoot, Mardyck,
Kassel, Saint-Venant, Béthune, Armentières, Waasten, Komen en Meenen
veroverden. De veldtocht van 1646 was nog glansrijker. Kortrijk capituleerde den
n

n

29 Juni, en den 11 October nam de prins van Condé bezit van Duinkerken, het
nest van de zeeroovers, die sedert zoo vele jaren de schepen der
Vereenigde-Provinciën verontrustten.
België was zoodanig door den vijand bekneld, dat het lijdensmoe was. Fransche
en Hollandsche stroopers maakten de wegen onveilig en de Vier Leden van
Vlaanderen verklaarden dat de soldaten ‘met zulk geweld en zulke razernij
plunderden, dat menig generaal van het leger openlijk verklaarde, dat hij nooit iets
(2)
dergelijks had gezien,... door hetwelk het land gansch woest en ontvolkt zal worden’ .
Frederik-Hendrik had den aanvoer van levensmiddelen in Vlaanderen, Brabant en
Henegouw kunnen beletten, had hij de vaart van Gent naar Brugge afgesloten,
zooals Mazarin hem aanried. Doch de Hollandsche kooplieden verkochten graan
aan die gewesten, en de prins dorst hun de aanzienlijke winsten niet ontnemen, die
(3)
zij uit dien handel trokken . De oorlog mocht den handel niet schaden, en de
graanschepen bleven vrijelijk in de overweldigde gewesten varen.
De toestand was schier even slecht in de streken, waar de vijand nog niet
verschenen was. De troepen, tot het koninklijk leger toegevoegd door den hertog
(4)
van Lorreinen, Karel IV, Spanje's bondgenoot sedert 1641 , hielden er huis met de
baldadigheid van avonturiers, die in de verschrikkelijke Duitsche oorlogen den krijg
geleerd hadden. De hertog zelf was

(1)
(2)
(3)
(4)

Waddington: La République des Provinces-Unies, deel II, blz. 145.
Gachard: Inventaire des Chambres des Comptes, deel III, blz. 105.
Waddington: op, cit., deel II, blz. 76.
Lonchay: La rivalité de la France et de l'Espagne, blz. 103 en volg.
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een avonturier en had geen ander fortuin dan zijne soldeniers; hij liet zijne mannen
dus ‘glimlachend’ de achterstallige soldij op de boeren verhalen. Overal waar zij
verschenen, was het een echte plaag, en de naam van Lotharinger bleef langen tijd
e

even verafschuwd als, in het begin der XIX eeuw, dien van Kozak.
Te midden van die verwoesting, schikt de natie, die niets meer verhoopt van een
machtelooze en ongeziene regeering, zich met gelatenheid in haar lot. Zij kiest niet
tusschen Spanje, dat haar niet meer verdedigen kan, en Frankrijk, dat haar opslorpt:
zij wacht op den meester dien de oorlog of de verdragen haar geven zullen. Alleen
de vorderingen der Hollanders verontrusten haar, omdat zij het catholicisme
bedreigen, en de zeldzame blijken van wilskracht die zij geeft, zijn door de
bezorgdheid van den godsdienst verwekt. In 1646 stellen eenige ijveraars, op het
initiatief van een kapucijn, aan Castel Rodrigo een vrijwillige bijdrage voor, voor het
onderhoud van een korps troepen, en onder de toetreders telt men, naast den
aartsbisschop van Mechelen, talrijke abten en abdissen, den voorzitter Roose, de
(1)
leden van den Raad van Brabant, van de Rekenkamer enz. .
Op 11 April van het volgend jaar (1647) kwam een nieuwe landvoogd, aartshertog
Leopold-Willem, te Brussel. Zoon van keizer Ferdinand II en neef van Philips IV,
was hij een dier talrijke kerkvorsten, die, door de Tegenhervorming in Duitschland
ontstaan, hunne ambtsplichten aan coadjutors overlieten en zich wijdden aan de
verdediging des geloofs, door de staatkunde of door de wapenen. Deze was een
zuiver soldaat, doch een soldaat des geloofs in den vollen zin des woords. Door de
Jezuïeten opgeleid en vurig antijansenist, had hij door zijne geboorte,
achtereenvolgens de bisdommen Straatsburg, Halberstadt, Olmütz en het
grootmeesterschap der Teutoonsche orde bekomen. Doch sedert den leeftijd van
vijf en twintig jaren, droeg hij het zwaard. De vijanden van de Kerk en die van het
Oostenrijksche huis, wat in zijne oogen hetzelfde was, hadden

(1)

J. Van den Gheyn: Le registre du marquis de Castel Rodrigo pour la contribution volontaire
de 1646, in Mélanges G. Kurth, deel I, blz. 331.
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op de slagvelden zijne dapperheid, zijne volharding leeren kennen, alsook de strenge
tucht waarmede hij zijne troepen bedwong. Aan officieren en soldaten legde hij de
praktijken zijner levendige en sombere godsvrucht op. 't Is onder den roep van
(1)
Jezus-Maria, dat hij ze ter bestorming der versterkte plaatsen aanvoerde . De
Franschen vertelden spottend, dat zijne omgeving altijd op het punt scheen, de
metten te zingen, en dat de schildwachten van zijn paleis Deo Gratias als wachtwoord
hadden. ‘Zijn gewoon zinnebeeld was een kruis, omkranst door twee lauwertakken.
Op een der takken, verbeeldde een geopend oog de waakzame godheid; op den
andere verzinnelijkte een gebit het ruwe gezag dat hij verstond uit te oefenen; onder
(2)
het kruis, een leeuw die vluchtte voor een lam, met de spreuk ‘Timore Domini’ .
Alvorens het bestuur der Nederlanden te aanvaarden, had hij volmacht geëischt
en ook gekregen. Hij ontmaakte zich van den voorzitter Roose, riep de Bestuursraden
niet meer bijeen, verkrachtte openlijk wat nog van de gewestelijke vrijdommen
overbleef, en onderwierp, met een woord, het land aan een soort van staat van
beleg, waarin alles aan de noodwendigheden der verdediging geofferd was. Hij
bracht overigens versterkingen mede, en reeds bij zijn eersten veldtocht, stuitte hij
de vorderingen der Franschen. Terwijl Beck ze in Duitschland tegenhield, marcheerde
hij zelf naar de meest bedreigde grens en heroverde hij Armentières, Komen, Lens
en Landrecies.
Dat voordeel verklaart zich gedeeltelijk door de werkeloosheid der Hollanders,
die hem toeliet al zijne krachten naar het Zuiden te brengen. Sedert eenigen tijd
begonnen de Vereenigde-Provinciën den oorlog beu te worden. Het bezit van
Maastricht, van 's-Hertogenbosch, van Breda en van de plaatsen langsheen de
Zee-Schelde gaf aan de Republiek een onoverkomelijk bolwerk tegen Spanje.
Waarom dan nog zware opofferingen gedaan voor een strijd, die nog slechts gevaren
baren kon? Was

(1)
(2)

Journal du siége de la ville d'Armentières (Doornijk, 1647), blz. 24 van den herdruk (Rijsel,
1876).
Waddington: La République des Provinces-Unies, deel II, blz. 115. Cf. Gossart: L'auberge
e

des princes en exil. Anecdotes de la cour de Bruxelles au XVII siècle, blz. 188 (Brussel,
1905).
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het niet blijkbaar, dat nieuwe vorderingen in België vroeg of laat leiden moesten tot
(1)
de door de Amsterdamsche kooplieden zoo geduchte verovering van Antwerpen ?
Doch, vooral, was het niet Frankrijk dat baat zou halen uit de voortzetting des
oorlogs? Zoo de Republiek hetzelve hielp om de katholieke Nederlanden te
veroveren, zou zij zich niet blootstellen aan het gevaar, hetzelve tot naasten buurman
te krijgen? Wist men immers niet, dat Mazarin den droom van Richelieu liet varen
en geenszins genegen was een tusschenstaat van België te maken? Blijkbaar wilde
hij het annexeeren hetzij door wapengeweld, hetzij door het als bruidsgeschenk te
doen geven aan eene infante, die met den jeugdigen Lodewijk XIV huwen zou. Zou
het bolwerk, dat Spanje kon tegenhouden, ook den allerchristelijksten koning
wederstaan? Rieden voorzichtigheid en wel begrepen belang integendeel niet aan,
den ouden vijand te ontzien, en hem het gedeelte der Nederlanden te laten dat hij
nog bezat, om het tot vesting te laten dienen? De Fransche legers kwamen voorwaar
al te dicht. De inneming van Duinkerken, die de kooplieden verheugde, omdat zij
een einde aan de strooptochten der zeeroovers stelde, verontrustte hen anderzijds
om den wille van de dreigende mededinging der Franschen in de Noordzee.
Onder den aandrang dezer beschouwingen, kreeg de partij van den vrede van
dag tot dag meer invloed in de Republiek. Wel is waar, werd de overeenkomst der
toelagen, die sedert 1635 elk jaar met het kabinet van Parijs geteekend werd, nog
in 1646 vernieuwd. Doch de oude Frederik-Hendrik, die door geraaktheid en schier
door kindschheid getroffen was, leidde de krijgsverrichtingen met zulke achteloosheid,
dat zij gansch in tegenstelling waren met het geluk en den ijver der Franschen. Het
was, voor de Vereenigde-Provinciën, het laatste bedrijf van den oorlog. Het oogenblik
was daar, dat zij haar al te machtigen bondgenoot gingen verlaten om afzonderlijk
met Spanje te onderhandelen.
Dit laatste vroeg niet beter. Sedert dertien jaar had het niet

(1)

Gachard: Les Bibliothèques de Madrid et de l'Escurial, blz. 257,
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opgehouden, terwijl het den strijd voortzette, voorslagen aan de Staten-Generaal
en aan den prins van Oranje te doen. Agenten van allen aard, monniken, soldaten,
kooplieden, hadden zich officieus bemoeid met die onderhandelingen, die men aan
Frankrijk trachtte te verbergen en waaraan het geheim dat ze omringde, soms het
karakter van verdachte kuiperijen gat. In 1635, na de zegepralen van den
kardinaal-infant, dacht men zich nabij de oplossing. De onderhandelingen waren
slechts mislukt, naar het schijnt, door de overdreven aanspraken des konings, die,
verstout door de inneming van het fort Schenk en door de versterkingen des keizers,
(1)
de geunieerde Provinciën niet als ‘Vrije Staten’ had willen erkennen . Nieuwe
pogingen in 1638 en in 1639 bleven zonder uitslag, evenals het gekonkel van den
hertog van Bouillon, neef van Frederik-Hendrik en vijand van Richelieu, in 1640-41.
De tusschenkomst des keizers en die van den koning van Denemarken, in 1641,
hadden geen beteren uitslag. In 1643 trachtte don Francisco de Melo vruchteloos
den prins van Oranje en de Amsterdamsche kooplieden te overhalen; om den onwil
van den aartsbisschop van Mechelen en van den bisschop van Gent te stillen, liet
de markies van Castel Rodrigo hen het volgend jaar medewerken aan een ontwerp
van bestand, waarmede in 1645 tal van gedienstige personages, een baron, een
(2)
abt, een kapucijn, eene edelvrouw en de bisschop van Gent zelf bemoeid waren .
Doch onder den dekmantel van algemeenen vrede, konden, in het congres van
Munster, in 1646, regelmatige beraadslagingen beginnen. Reeds in Januari kwamen
de commissarissen der Staten-Generaal in voeling met de Spaansche
ambassadeurs: den graaf van Peneranda, den aartsbisschop van Kamerijk, Josef
de Bergaigne, en den behendigen Hoogbourgondiër Adolf Brun. In Juli was men
het eens omtrent zeventig voorloopige artikelen en, op 8 Januari 1647, was een
preliminair verdrag gereed. Mazarin's gekonkel te 's-Gravenhage kon de voortaan
onvermijdelijke ontknooping slechts eenige maanden uitstellen. De eisch der
Hollanders, de beoefening van den

(1)
(2)

Waddington: La République des Provinces-Unies, deel I, blz. 345 en volg.
Gachard: Les Bibliothèques de Madrid et de l'Escurial, blz. 237.
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katholieken godsdienst in de meierij van 's-Hertogenbosch en in de andere door
hen veroverde plaatsen uitdrukkelijk te verbieden, leverde nog eenige zwarigheden
n

op. Eindelijk werd de vrede van Munster den 30 Januari 1648 onderteekend en
n

den 15 Mei daaraanvolgende openbaar bekrachtigd door eene plechtigheid, welke
de schilderij van Terburg in de National Gallery te Londen, ten eeuwigen dage
(1)
herdenkt .
Die beroemde vrede mag beschouwd worden als de bijwerking van het bestand
van 1609. Al de hoofdbepalingen van dít laatste worden in den andere gevonden,
met dit verschil dat zij niet meer voorloopig doch eeuwigdurend zijn. 't Is nu voor
immer, dat de katholieke koning de Vereenigde-Provinciën erkent als ‘vrije en
souvereine Staten, provinciën en landen’, op dewelke ‘hij geene aanspraak maakt’,
en voor immer dat hij haar de door haar veroverde grondgebieden afstaat. Hij laat
haar in vollen eigendom de meierij van 's-Hertogenbosch met hare aanhoorigheden,
de stad en het markgraafschap van Bergen-op-Zoom, de stad en de baronie van
Breda, de stad Maastricht met haar gebied, het graafschap van Vroonhof, de stad
Grave, het land van Kuik, Hulst met zijn baljuwschap en zijn ambacht, het ambacht
Axel, de forten ‘welke de heeren Staten thans bezitten in het land van Waas’ en de
drie overmasche kwartieren Valkenburg, Dalhem en Rolduc. Wat het ‘hoogkwartier
Gelder’, met Venloo, Gelder en Roermond betreft, dit moet tegen een ander van
gelijke waarde uitgewisseld worden. Eene kamer, samengesteld uit acht raadsheeren
voor elke partij, zal later over dit punt en over alle andere betwistbare punten
beslissen. De vrijheid van geweten wordt gewaarborgd aan de onderdanen van den
koning van Spanje in de Republiek en aan de inwoners derzelve ‘op de gronden
van Zijne Majesteit’, op voorwaarde zich respectievelijk te gedragen ‘in volle
zedigheid, zonder eenige ergernis te geven met woord of met daad, of eenigerlei
godslastering te uiten’.
Ten slotte zal de handel van weerskanten vrijelijk beoefend worden; de nieuwe
tollen worden afgeschaft; op schepen of

(1)

Voor het verhaal der onderhandelingen, zie Waddington: La République des Provinces-Unies
enz., deel II, blz. 174 en volg.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

287
goederen wordt geen beslag meer gelegd, behalve voor schulden of verplichtingen.
Edoch, ‘de rivieren der Schelde, evenals de vaarten van Sas, het Zwijn en andere
daarin uitloopende zeemonden worden gesloten gehouden langs den kant der
heeren Staten’ en ‘de schepen en goederen die de havens van Vlaanderen uitvaren,
zullen door den koning belast worden met alle zulkdanige tollen welke worden gelicht
op de goederen vervoerd langsheen de Schelde en de andere bovengenoemde
vaarten’.
Om al wat het nog rest aan kracht tegen Frankrijk te kunnen verzamelen, verzaakt
het uitgeputte Spanje dus bepaald aan de politiek van Philips II. De katholieke koning
strijkt de vlag voor de protestanten en de republikeinen, die hem tachtig jaar het
hoofd boden. De twee provinciën (Holland en Zeeland), welke de dwingelandij van
den hertog van Alva en het Calvinisme in 1572 tegen hem opjoegen, zijn een groote
mogendheid geworden, die zegeviert te land en ter zee. Het krijgstalent van Farnese
en van Spinola vermochten niet de Republiek te onderdrukken, en dank zij de door
hare zeelieden in Indië veroverde bezittingen, mag zij op hare beurt zeggen, dat de
zon in hare Staten nooit ondergaat. Om aan dezen geduchten vijand te ontsnappen,
aarzelt Philips IV niet hem de trouw gebleven Nederlanden te offeren. Want 't is
inderdaad België, dat te Munster voor Spanje betaalde en de monarchie loskocht.
Zorgvuldig buiten de onderhandelingen gesloten, werd het door de Spaansche
commissarissen meedoogenloos aan Holland's eischen geofferd. De onverschilligheid
waarmee de koning het behandelde getuigt wel, dat hij het nog slechts beschouwt
als een eenvoudige bezitting, waarover hij naar goeddunken kan beschikken. Hij
vertrapt de heiligste belangen zijner inwoners. Hij brengt hen ten onder door toe te
stemmen in de afsluiting der Schelde en der havens van de kust. De katholieke
(1)
Nederlanden, vroeger de ‘aan alle volkeren gemeenschappelijke natie’ en de
wereldmarkt, zijn voortaan nog slechts een doodloopende straat, een zak zonder
uitgang. Hunne vaarten, kaaien, pakhuizen, door de noeste voorvaderen geschapen,

(1)
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dienen nog slechts tot bitter aandenken aan den verzwonden voorspoed. Te midden
van de verschrikkelijkste oorlogsrampen, konden nog eenige stralen van hoop blijven
glimmen. Doch na de verzoening van den koning en de Vereenigde-Provinciën,
moet men de laatste begoocheling opgeven. Van de toekomst is niets te verwachten:
zij is gesloten evenals de Schelde vóór Antwerpen. Komt nog eenige verandering,
dan zal dit nooit verbetering wezen, want het land is aan Spanje vastgeklonken en
moet het volgen in dezes verval, terwijl het bovendien blootgesteld is aan al de
slagen van Spanje's vijanden. Zonder vrije beschikking over zich zelf, is het nog
slechts een zielloos lichaam, een schutsmuur, een slagveld. Toch laten de
reuzenpogingen der Spaansche vorsten een uitslag: de herstelling en de zegepraal
van het catholicisme. Doch het woord van den hertog van Alva is bewaarheid: slechts
(1)
ten prijze van den ondergang, zijn de gewesten aan de ketterij ontsnapt .

(1)

Zie hooger, blz. 7.
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Hoofdstuk V
Het land van Luik
I
Heel de middeleeuwen door, vermengt de geschiedenis van het Land van Luik zich
innig met die van de andere Nederlandsche grondgebieden. De geestelijke macht
van zijn bisschop strekt zich uit over Luxemburgs, over het Naamsche, over
Henegouw, over Brabant, over Limburg, ja tot Gelder. Zij stelt het bisdom in
betrekking zoowel met de Dietsche, als met de Waalsche gewesten, en die
betrekkingen zijn des te inniger daar het, door zijne bevolking, - Vlaamsch in het
Noorden, Romaansch in het Zuiden, - behoort tot de beide nationaliteiten die België
bewonen. Ongetwijfeld kwam het bisdom dikwerf met zijne naburen in botsing,
vooral met den machtigste hunner, met het hertogdom Brabant. Doch die botsingen,
natuurlijk gevolg der leenroerige versnippering, waren erger noch talrijker dan die
welke, gedurende hetzelfde tijdvak, zoo dikwijls uitbraken tusschen Brabant,
Henegouw en Vlaanderen. Buiten kijf, behoort het bisdom tot dezelfde familie als
deze. Niettegenstaande hier en daar een onderscheid, veroorzaakt door het geestelijk
karakter zijns vorsten, gaf het zich instellingen als de hunne, genoot het dezelfde
vrijheden, kende het hetzelfde overwicht der poorterij in het politiek leven. Sedert
e

het einde der XII eeuw hecht zijn handel, die zich meer en meer naar de havens
van Vlaanderen richt, het door nieuwe banden aan de Nederlanden.
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Men had kunnen gelooven, dat het Bourgondisch tijdvak de volledige versmelting
(1)
medebrengen zou; het tegendeel gebeurde . Evenals Gelder, wederstond Luik
wanhopend, dank zij Frankrijk's hulp, tegen de pogingen der hertogen om het een
protectoraat op te leggen, dat niets dan een verbloemde inlijving was. Tegenover
de monarchale regeering van Philips den Goede en Karel den Stoute, nam de stad
Luik vurig de verdediging van de gemeentelijke vrijheden. Men moest ze in asch
leggen om hare heldhaftige hardnekkigheid te overwinnen. Doch de rampspoed
van haar veroveraar schonk haar de onafhankelijkheid terug. De crisis van 1477,
die den Bourgondischen Staat op den rand van den afgrond bracht, maakte zij ten
nutte om zich van denzelven los te scheuren. Kort daarna, onder de regeering van
Maximiliaan, huldigde de verdeeling van het Duitsche Rijk in kreitsen de herstelling
harer zelfstandigheid. In stede van in den kreits van Bourgondië te worden ingedeeld,
werd zij bij den kreits van Westfalen gevoegd. Daardoor kon zij in de gemeenschap
der Nederlanden komen. Zij behoorde weer tot het Duitsche Rijk, en dat was de
beste waarborg tegen nieuwe inpalmingsplannen. Terwijl Karel V, door de
pragmatieke sanctie en het verdrag van Augsburg, den kreits van Bourgondië feitelijk
aan het gezag des Rijks onttrok, bleef zij, als behoorende tot den kreits van
Westfalen, onderworpen aan de Kamers van Speier en van Wetzlar en gehouden
de ‘Romeinsche maanden’ te betalen. Was het plechtige en deftige Heilige Rijk, de
‘Roomsche Duitsche Natie’ steeds te machteloos om het bisdom te beschermen,
toch gaf het aan hetzelve, tegenover de Nederlanden, een kostbaar
e

voorbehoedmiddel: de dubbele adelaar, waarmede het tot het einde der XVIII eeuw
zijne gebouwen versierde, werd nu het zinnebeeld zijner onafhankelijkheid.
Toch lukte Karel V er in, door het verdrag van bondgenootschap van 1518, aan
(2)
die onafhankelijkheid meer schijn dan werkelijkheid te geven . De opvolgers van
Erhard van de Mark waren nog slechts de ‘kapelaans’ van Maria van Hon-

(1)
(2)

Geschiedenis van België, deel II, blz. 248 en volg.
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garije en toonden zich uiterst gedwee tegenover de Brusselsche regeering. Doch
met de troonsbestijging van Philips II begon een nieuw tijdvak zoo voor het Land
van Luik als voor België. Hoewel het met dit laatste in innige betrekking bleef,
onderscheidt het bisdom zich meer en meer van hetzelve. In stede van in een
eindeloozen oorlog meegesleept te worden, verklaart het zich eeuwigdurend onzijdig.
Terwijl het monarchaal stelsel te Brussel zegepraalt, streeft het naar de republiek.
De twee grootste vijanden der katholieke Nederlanden, Frankrijk en de
Vereenigde-Provinciën, willen het tegen Spanje verdedigen. Ten slotte, juist toen
het economisch verval der Belgische gewesten aanbreekt, begint de Luiksche
nijverheid blijk van een verbazende levenskracht te geven. Kortom, van de tweede
e

helft der XVI eeuw af, onderscheidt het bisdom zich van het overige van België
door een eigen persoonlijkheid, waarvan alle sporen nog niet verdwenen zijn. Belette
het behoud der godsdienstige gemeenschap die persoonlijkheid zich zoo blijkbaar
te uiten als die welke, in weerwil der gelijkheid van taal, het katholieke Vlaanderen
tegenover het Calvinistische Holland stelt, toch was zij machtig genoeg om, te
midden der Waalsche bevolkingen, aan de Luikenaars hunne eigenaardige
gezichtstrekken te laten behouden. Als men, bijvoorbeeld, van het Naamsche naar
de Condroz-streek overgaat, kan men ten huidigen dage nog aan den bouwtrant
der huizen en aan de geestesgesteldheid der inwoners gemakkelijk bemerken, dat
men een historische grens overschrijdt.
Een der eerste en belangrijkste maatregelen van Philips II, de oprichting der
nieuwe bisdommen, kan als het uitgangspunt van de hierboven bedoelde evolutie
beschouwd worden. Door de oprichting der diocesen Mechelen, Antwerpen, Namen,
Roermond en 's-Hertogenbosch werd aan Luik de geestelijke macht ontnomen,
welke het sedert zoovele eeuwen uitoefende over gansch het gedeelte der
Nederlanden dat vroeger begrepen was in de aloude grenzen van de Civitas
Tungrorum. Nog slechts het grondgebied van het Luikerland met dat van de
hertogdommen Limburg en Luxemburg bleef over. Het Kapittel en de bisschop
waren des te meer verontwaardigd, daar men niet eens
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hun gevoelen had gevraagd. De trage Robrecht van Bergen werd er schier ‘razend’
(1)
om . Doch vruchteloos viel men den aartsbisschop van Keulen te voet en zond
men Laevinus Torrentius naar Rome; natuurlijk kon de paus een voor de verdediging
des geloofs zoo nuttige hervorming niet offeren aan de baatzuchtige klachten der
Luiksche geestelijkheid. Toch volhardde het Kapittel verscheidene jaren lang in zijn
verzet. In 1565 en 1566 verontrustte de officiaal van Luik nog den bisschop van
(2)
's-Hertogenbosch en hitste hij het volk tegen denzelve op . De tijd stilde die ijdele
beweging. Het Luiksche bisdom moest dulden, dat het buiten het Nederlandsche
kerkwezen gesloten werd. Zelfs kreeg het de vertroosting niet, als dat van Kamerijk,
tot aartsbisdom verheven te worden. Het bleef ondergeschikt aan Keulen. Evenals
het prinsdom zelf, werd het naar het Duitsche Rijk gedrongen.
Philips II ontmaakte zich wel van het gezag van den Luikschen bisschop, doch
ontsloeg hem geenszins van het protectoraat dat Karel V het prinsdom opgelegd
had. Hij ontveinsde zich niet, dat eene opstanding van den Franschen invloed in
het prinsdom, of de aanstelling, te Luik, van een Duitschen bisschop, die onder het
(3)
gezag van het Duitsche Rijk de landen van ‘herwaarts over’ in gisting brengen kon ,
ja zich wellicht tot het Lutherdom bekeeren en hetzelve overeenkomstig de
bepalingen van den Augsburgschen godsdienstvrede zijne onderdanen opleggen
kon, hoogst gevaarlijk voor zijne Bourgondische gewesten wezen zou. De wankelbare
gezondheid van Robrecht van Bergen liet zijn nakend einde voorzien, en de koning
belastte Margareta van Parma zich te beijveren dezes afstand te bewerken en een
Spaanschgezinde tot coadjutor te doen benoemen. Het Kapittel, ontevreden over
Robrecht, dien het ten onrechte vermoedde de instelling der nieuwe bisdommen in
de hand gewerkt te hebben, liet zich gemakkelijk overreden.

(1)
(2)

Weiss: Papiers d'Etat de Granvelle, deel VI, blz. 330.
Analectes pour servir à l'Histoire Ecclésiastique de la Belgique, deel VII [1870], blz. 101. Ct.
St. Bormans: Répertoire chronologique des conclusions capitulaires du chapitre de St-Lambert,
blz. 147, 149, 162 enz (Luik, 1869-1875).

(3)

Lonchay: De l'attitude des souverains des Pays-Bas à l'égard du pays de Liége au XVI
siècle, blz. 135 (Brussel, 1888).
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n

Geeraard van Groesbeek werd den 1 Mei 1562 coadjutor, en werd (6 Maart 1563)
tot bisschop gekozen vóór dat zijn voorganger er in toegestemd had, zijn ambt neer
te leggen (11 April 1564). Wel is waar, was Geeraard de candidaat niet dien de
koning gewenscht had. Doch daar hij toch geene vrees te zijnen opzichte koesterde,
toonde hij zich gansch voldaan en zond hij hem zijne gelukwenschen.
Gansch verschillend van de hoogadellijke bisschoppen die door het toedoen van
Karel V benoemd waren, was Geeraard de zoon eener bekrompen familie van
Geldersche baronnen, die hem vroegtijdig tot de Kerk bestemd had. Langzamerhand
was hij deken van het Kapittel geworden, en zijne verkiezing bewees dat dit laatste,
zonder Spanje onvriendelijk te wezen, Philips II wilde beletten zich langer met de
keus der bisschoppen in te laten.
Ten tijde zijner verkiezing begon in de Nederlanden het tijdvak van staatkundige
beroering, waaruit het protestantisme aldra zou trachten partij te trekken. Het
prinsdom zou den weerstuit van die crisis onmogelijk ontwijken.
Wel is waar, was de godsdiensttoestand er gansch anders dan in de
Bourgondische provinciën. Het Lutherdom was er niet zoo diep ingedrongen en de
Wederdoopers die, in 1534, beroerten te Maastricht en in den omtrek verwekten,
lieten sedert dien van zich niet meer hooren. Naar het voorbeeld van Karel V had
Erhard van de Mark krachtdadig tegen de ketterij willen optreden, maar de Staten
van het land en vooral de stad Luik hadden hem zulks belet. De keizer vermocht
geen rekening te houden met den afkeer, dien alleen het woord ‘inquisitie’ bij zijne
onderdanen verwekte; zooveel macht had de bisschop over de zijnen niet. Hoewel
schier allen katholiek, waren de Luikenaars toch vast besloten niet te dulden, dat
hun prins, door het invoeren van een buitengewone rechtspleging in geloofszaken,
(1)
de hand sloeg op de waarborgen van het aloude rechtswezen . In 1523 hadden
de Staten hem belet

(1)

e

Lonchay: Les édits des princes-évêques en matière d'hérésie au XVI siècle, in Travaux du
cours pratique d'histoire nationale de P. Fredericq, deel I, blz. 25 en volg. (Luik, 1883).
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het Edict van Worms af te kondigen, en in 1527 lieten zij de bekendmaking maar
toe, nadat zij haar, door toevoeging der woorden ‘behoudens wet en vrijdom’, alle
kracht hadden ontnomen. De pogingen van den apostolischen inquisiteur, Jamolet,
om het onderzoek der misdaden van ketterij te bemachtigen, werden verijdeld door
het halsstarrig verzet der twee en dertig Luiksche ambachten.
Het edict van 9 Juni 1533 regelde eindelijk, naar hun wensch, de te volgen
rechtspleging. Voortaan moest men, alvorens een verdachten burger te mogen
(1)
aanhouden, een ‘toereikend bewijs’ hebben , en dat bewijs moest geleverd worden
vóór de ‘wet’, door acht schepenen vertegenwoordigd, en vóór den ‘vrijdom’, wil
zeggen vóór de beide ‘meesters’ en veertien van de gezworenen der stad. Was de
beklaagde een vreemdeling, dan was de ‘wet’ voldoende. De kerkelijke rechtbank
(2)
van den officiaal was slechts bevoegd voor geestelijken . De misdaad van ketterij
bleef dus onderworpen aan de grondbeginselen van het gemeen recht. Het
verschrikkelijk beteugelingsstelsel dat den Nederlanden door de ‘plakkaten’ opgelegd
was, overschreed de grenzen van het prinsdom niet. Hier kon de wegens
geloofszaken aangeklaagde wereldlijke zich vóór de gewone rechtbanken verdedigen
en, voor den burger toch, moest de schuld klaar bewezen zijn vóór dat de ‘vrijdom’
in de veroordeeling toestemde. Terdoodveroordeeling werd slechts uitgesproken
als de ketterij verzwaard werd door een aanslag op de openbare veiligheid, zooals
in 1534-1535 bij de Wederdoopers van Maastricht. Over 't algemeen eischte men
de afzwering van den schuldige; bij weigering werd hij gebannen, doch hij kreeg
den tijd om zijne have te verkoopen, die onder geenerlei voorwendsel mocht
verbeurdverklaard worden. De bisschoppelijke kettermeesters zochten de
protestanten op en daagden ze voor 't gerecht. De enkele pogingen der bisschoppen
om de wereldlijke ambtenaars te verplichten hun de hand

(1)
(2)

e

Bulletin de la Commission royale d'Histoire, 3 reeks, deel III [1862], blz. 400.
In dit geval werd soms terdoodveroordeeling uitgesproken. Zie Daris: Histoire du diocèse et
e

de la principauté de Liége pendant le XVI siècle, blz. 55, 61 (Luik, 1884).
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(1)

te leenen, mochten niet baten . Van 1555 af, liet de godsdienstvrede van Augsburg
overigens geen mogelijkheid meer bestaan, de plakkaten van Karel V in het Rijksland,
dat het Land van Luik was, in te voeren. Doch zoo die vrede de ketters niet meer
ter dood bracht, dwong hij hen het land te verlaten, en deze straf vonden de
Luikenaars nog te streng. Geeraard van Groesbeek dorst hem niet verkondigen.
En toch werd het katholiek geloof in het Land van Luik nooit ernstiger bedreigd
dan in het begin zijner regeering. Van de Nederlanden had het Calvinisme zich
weldra verspreid in het prinsdom, waar men reeds in 1560 zijne eerste aanhangers
(2)
aantreft . Hun vurige bekeeringsijver openbaarde zich weldra. Overal waar zij zijn,
uiten zij stoutmoedig hunne verachting voor de Kerk en ijveren zij openlijk voor
hunne leer. Dat getuigen, in het land van Franchimont waar zij uit Limburg
binnengedrongen zijn, de menigvuldige ‘uitroepen’, die verbieden de priesters te
beleedigen, de mis te storen, de kinderen aan niet door de geestelijke overheid
aangenomen meesters toe te vertrouwen. Te Luik vragen verscheidene
handwerkslieden, in 1561 en 1562, de vrijheid van godsdienst. Naarmate het
Calvinisme in de Nederlanden wast, bevestigt het zich ook meer en meer aan de
Maasoevers. Het Eedverbond der Edelen, op Luikschen bodem voorbereid, - te
Spa, vervolgens te Sint-Truiden, - wordt door meerdere heeren van het graafschap
Loon en van Haspengouw toegetreden. Willem van Oranje telt aanhangers onder
de hooge poorterij van de hoofdstad des prinsdoms. Wanneer Margareta van Parma,
door het oproer der Beeldenstormers verschrikt, in 1566 er in toestemt voorloopig
de preeken te dulden, wordt Maastricht een der brandpunten van de Hervorming.
Want in die stad, gemeenschappelijk bezit van de Nederlanden en van het Land
van Luik, geldt de door de landvoogdes getroffen maatregel. De prediker Herman
Modet bemoeit er zich met de inrichting der Calvinisten en bezielt ze zoo zeer met
zijne woeste wilskracht, dat zij, na eenige weken, de wet stellen aan de katholieke
meerderheid der burgerij. Van

(1)
(2)

e

Daris: Histoire du diocèse et de la principauté de Liége au XVI siècle, blz. 140.
Ibid., blz. 206.
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daar zet de beweging zich voort in het graafschap Loon, te Maaseik en te Hasselt,
met denzelfden uitslag. Het schijnt alsof het protestantisme heel het bisdom zal
overweldigen. Nieuwe herders komen uit Antwerpen en uit de Palts; de mare
verspreidt zich, dat sommigen hunner heimelijk in de hoofdstad gedrongen zijn.
Gewapende benden brengen Verviers in beroering door de kreten van: ‘Leve de
Geus! Leve Brederode!’ Heel het land van Franchimont wordt door de ijveraars
bewerkt. Zij openen scholen, niet alleen te Verviers, doch te Ensival en te Stembert,
en de pastoors stellen met ontzetting vast, dat het getal avondmaalgangers
(1)
vermindert .
Door de snelheid der gebeurtenissen verrast en voor een opstand vreezend, dorst
de bisschop in den beginne niet krachtdadig optreden. De vastberadenheid en
stoutmoedigheid der Hervormden deden hem - als aan Margareta van Parma hunne werkelijke krachten overdrijven. Hij beproefde niet, de door den kreits van
Westfalen tegen de ketters uitgevaardigde edicten toe te passen. Om hunne
(2)
vorderingen te stuiten, ontbood hij eenige Jezuïeten uit Keulen en uit Nijmegen .
Doch de katholieke reactie in de Nederlanden schonk hem weldra moed. Na de
breuk tusschen de landvoogdes en de edelen van het Eedverbond, de intrede van
Noircarmes te Doornijk, begreep hij het oppervlakkig karakter van de protestantsche
beweging; hij zag dadelijk in, dat zij de massa des volks nog niet aangetast had en
dat alleen de verbijstering der openbare overheid hare macht uitmaakte. Hij riep 's
lands adel te wapen, vroeg hulp aan den kreits van Westfalen, welke hem den hertog
van Gulik zond, en, terwijl de troepen van Margareta van Parma de orde te Maastricht
herstelden, deed hij, na een kortstondige blokkade, de poorten van Maaseik en van
Hasselt voor zich openen.
Deze korte veldtocht volstond om een gevaar te verdrijven,

(1)

(2)

Deze voorstelling berust op de feiten geleverd door Daris: op. cit., Thisquen: Histoire de la
ville de Limbourg (Verviers, 1909), Rahlenbeck: L'Eglise de Liége et la Révolution (Brussel,
1884) en op belangwekkende mededeelingen van den heer Fairon, adjunct-conservateur van
het Rijksarchief te Luik.
J. Hansen: Rheinische Akten zur Geschichte des Jesuitenordens, blz. 526, 533, 538, 552
(Bonn, 1896).
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dat in den beginne zoo schrikbarend geschenen had. De ergst betrokken of woelzieke
protestanten verlieten het land om de benden der Boschgeuzen of de bemanning
(1)
der Watergeuzen te vergrooten . Een hunner, de beruchte Lumey, moest later, in
1572, door de inneming van Brielle, den opstand der Nederlanden verwekken. In
1567 hadden hier en daar, in het land van Franchimont, eenige beroerten en eenige
kerkschenderijen plaats. Het volgend jaar, toen Willem van Oranje door het Land
van Luik trok, zou een deel der poorterij hem de stede geleverd hebben, zonder de
houding van den magistraat. Doch, zoo de zegepraal van het catholicisme volledig
was, bracht zij de verschrikkelijke gewelddaden niet mede, welke, kort na Alva's
komst, de Nederlanden in een bloedbad herschiepen. De bisschop vergenoegde
zich, de verdachten vóór de onderzoekers te doen verschijnen; zij die hunne
dwaalbegrippen niet wilden herroepen, werden gebannen. Eenige halsrechtingen
hadden plaats in 1567 en in 1568, doch uit hoofde van opstand en geenszins van
ketterij. Het gemeen recht werd niet geschonden; de ‘wet’ en de ‘vrijdom’ bleven de
betichten beschermen; geenerlei poging werd aangewend om, in het prinsdom,
zelfs een flauwe nabootsing van den Raad der Beroerten in te richten.
(2)
Die bezadigdheid, welke de Spanjaards verontwaardigde , begrijpt zich nochtans
zonder moeite, als men maar eenigszins rekening houdt met den staatkundigen en
godsdienstigen toestand in het prinsdom. Morillon had het mis, toen hij Geeraard
(3)
van Groesbeek van lauwheid en lamlendigheid beschuldigde . Oprecht godvruchtig
en gansch akkoord met de besluiten van het Concilie van Trente dat hij, bijgewoond
had, had de bisschop volgaarne rondom zich den geloofsijver medegedeeld, die
hem bezielde. De Jezuïeten hadden in hem een beslisten beschermer: ja, voor hen
(4)
gaf hij een ruim deel zijner schrale hulpmiddelen uit . Hij werkte uit al zijne macht
tot het verbeteren der zeden en der tucht in zijne diocese; leed hij

(1)
(2)
(3)
(4)

Zie hooger, blz. 28.
e

Bull. de la Comm. Roy. d'Hist., 3 reeks, deel III [1862], blz. 395 en volg.
Poullet: Corresponaance de Granvelle, deel III, blz. 7.
e

Bull. de la Comm. Roy. d'Hist., 3 reeks, deel III [1862], blz. 402.
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hierbij schipbreuk, zoo was het niet bij gebrek aan goeden wil.
Doch de Luiksche Kerk, met privileges overladen en gewend aan eene vrijheid
die niet strookte met de te Trente verkondigde grondbeginselen, luisterde niet naar
zijne vermaningen. De grootvicaris Laevinus Torrentius, een godgeleerde der nieuwe
school die door Robrecht van Bergen naar Luik gebracht was en wier Poëmata
sacra, in 1594 Antwerpen gedrukt, eene ode ter eere van Balthasar Gérard bevatten,
was schier alleen om hem een steun te gunnen, die des te beter het ongenoegen
doet uitkomen, waarmede het Sint-Lambrechtskapittel alle hervormingspogingen
onthaalde. De kanunniken, meestal edelen, beschouwden hunne prebenden eer
als leenen dan als kerkelijke waardigheden. Weinigen onder hen hadden hunne
graden in eene faculteit verworven, en hunne overvloedige inkomsten hadden hen
(1)
sedert lang aan een gemakkelijk en schier wereldsch leven gewend . Belang en
eigenliefde boezemden hun een onoverwinbaren afkeer in voor de nieuwigheden
van het Concilie. Tot de verdediging hunner prerogatieven wendden zij hetzelfde
particularisme en dezelfde gehechtheid aan de gewoonte aan, als vroeger de steden,
toen zij, voor het behoud harer privileges, tegen den Staat streden. In 1566 hadden
(2)
zij den bisschop belet, de nieuwe kerkelijke wet in de diocese te laten verkondigen .
De lagere geestelijkheid volgde het voorbeeld van omhoog. Zij verijdelde, in 1561,
de ontworpen stichting eener hoogeschool te Luik, weigerde, in 1567, hare bijdrage
(3)
tot het stichten van een seminarium , en Geeraard van Groesbeek kon haar niet
bewegen, eenige penningen te offeren aan de voortplanting van het Genootschap
van Jezus in het prinsdom. Zulke verregaande onverschilligheid ontmoedigde de
ijverigste katholieken. De pauselijke nuntius vroeg zich in 1583 af, of zij de diocese
(4)
niet zou ten gronde richten .

(1)
(2)
(3)
(4)

e

Zie een brief van Laevinus Torrentius. Bull. de la Comm. roy. d'Hist., 3 reeks, deel VII [1865],
blz. 246 en volg. Cf. Bormans: Conclusions capitulaires, blz. 153. 263.
Hansen: Rheinische Akten, blz. 552; Bormans: Concl. capitul., blz. 151.
Th. Gobert: Histoire des rues de Liége, deel III, blz. 307 (Luik, 1895); Bormans: Conclusions
capitulaires, blz. 152.
R. Maere: Les origines de la nonciature de Flàndre. Revue d'Histoire Ecclésiastique, deel VII
[1906], blz. 575.
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En 's lands houding was nog onrustwekkender. Tegenover een bisschop als
Groesbeek, had het dadelijk, onder de aandrijving der hoofdstad, weer blijk gegeven
van dien zelfstandigheidszin, waaraan het een einde had moeten stellen ten tijde
van de door Karel V opgelegde prelaten. Wel is waar was het verbond van 1518 op
24 Augustus 1569 vernieuwd geworden, doch het was klaar dat de vorst alléén
diens behoud wenschte. Om zijn gezag te bevestigen, had hij zich wel op den hertog
van Alva willen steunen en, hadden het Kapittel en de Staten hem laten begaan,
dan had hij hem, bij den krijgstocht van Willem van Oranje, bezettingen in het bisdom
(1)
laten plaatsen . Zoowel met politiek inzicht als om godsdienstredenen, was hij
oprecht Spaanschgezind. Doch aldus handelde hij tegen den algemeenen wensch
zijner onderdanen; in 1576 stelde hij zelf met treurnis vast, dat zijne verknochtheid
(2)
aan den katholieken koning hem de genegenheid zijns volks gekost had .
Inderdaad, Alva's despotisme boezemde de Luikenaars een afkeer en een schrik
in, die des te begrijpelijker zijn daar hunne politieke vrijheden onbesnoeid gebleven
waren. Steeds hadden zij blijk gegeven van de vurigste genegenheid voor de
slachtoffers van den verschrikkelijken hertog. Bij de Luikenaars waren de graven
van Egmond en van Hoorn even populair en de Spanjaards even verfoeid als in de
(3)
Nederlanden . Het brutaal absolutisme, dat bij hunne naburen woedde, versterkte
nog hunne aloude gehechtheid aan een politieke zelfstandigheid, die hun bedreigd
scheen door Groesbeek's genegenheid voor de Brusselsche regeering. Dezer
buitensporigheden verminderden, in hunne oogen, het bisschoppelijk gezag en zij
waren overtuigd dat de vermeerdering der prerogatieven van hun vorst hen
onvermijdelijk naar de dienstbaarheid leiden zou.
De stijgende voorspoed der hoofdstad gaf deze de macht om stout te spreken
en het land door haar voorbeeld aan te moedigen. De rust die zij sedert Erhard van
de Mark genoot, had haar tot een nijverheidscentrum van een wellicht in West-

(1)
(2)
(3)

B. de Mendoça: Commentaires, uitg. Guillaume, deel I, blz. 176 (Brussel, 1860).
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel IV, blz. 224.
Marguerite de Valois: Mémoires, blz. 165, 170 (Parijs, 1881).
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Europa weergalooze bedrijvigheid gemaakt. De gaanderijen harer kolenmijnen
strekten zich reeds zoo ver uit, dat men, in 1573, daaraan de verdroging der
(1)
stadsfonteinen toeschreef . Van jaar tot jaar vermeerderde het aantal smeden en
wapenmakers. De bevolking werd nog vergroot door talrijke uitwijkelingen uit de
Nederlanden. In 1577 stelde Margareta van Valois de stad boven Lyon, voor de
(2)
uitgestrektheid en de bevolking , en in 1601 wilde men het aantal harer wijken van
te

(3)

vijf op negen brengen . Hare door werklieden bewoonde voorsteden S -Marguerite,
te

te

te

t

te

t

S -Gertrude, S -Walburge, S -Véronique, S -Vincent, S -Foi, S -Remacle,
vergrootten haar buiten hare omheining, langsheen de Maas en op de heuvelen die
den stroom bezoomen. Rondom de stad vond men niets dan geweermakerijen, dan
kolenmijnen en hoogovens. Andere vond men in de streek Entre-Sambre-et-Meuse.
Ten Oosten, te Franchimont, was de streek der hamersmeden. De stijgende faam
van de waters van Spa trok daar kranken uit alle deelen van Europa aan; reeds van
e

(4)

het begin der XVII eeuw begon men water op flesschen te verzenden , en die
nieuwe handel bevorderde de ontwikkeling der kort te voren ingevoerde
glasblazerijen. In de Vesdre-vallei, namen de lakenweverijen van Verviers een
steeds grootere vlucht. Al die bedrijvigheid werd als het ware in de hoofdstad
bekrachtigd, want al hare voortbrengselen werden daar aangebracht, om van daar
langs de Maas naar de Hollandsche havens te worden vervoerd. Zooveel lieden
kwamen uit de Dietsche gouwen van het graafschap Loon te Luik arbeid zoeken,
(5)
dat men voor hen, in Sint-Lambrechts, Vlaamsche sermoenen moest inrichten .
Terwijl België doodsch en arm werd, bood het prinsdom Luik het schouwspel van
een noest landeken, wiens vlijt de bewondering der vreemdelingen gaande maakte.
En zoo deze zich

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Bormans: Conclusions capitulaires, blz. 166. Zie vooral Th. Gobert: Eaux et fontaines publiques
à Liége, blz. 70 en volg. (Luik, 1910).
Mémoires, blz. 150.
Bormans: Conclusions capitulaires, blz. 283. Cf. J. Brassine: La population de Liége en 1650.
Bull. de la Soc. d'archéol. et d'hist. du diocèse de Liége, 1904.
Bull. de la Soc. verviétoise d'archéologie et d'histoire, deel VIII [1907-1909], blz. 65, 66, 69.
Bormans: Conclusions capitulaires, blz. 120, 137, 386, 516, 517, 534.
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tevens over zijn twistziek karakter verwonderden, bevestigde dit verwijt, op zijn
(1)
manier, slechts den overvloed van zijn wilskracht .
De levenskracht der Luiksche nijverheid volstaat om te bewijzen, dat zij met de
overleveringen der middeleeuwen gebroken heeft. Alleen in de plaatsen waar de
nieuwe economische bedrijvigheid niet doorgedrongen is, blijven
gemeente-particularisme en gilde-protectionisme overleven. Dinant, wiens
e

koperslagerij tot in de XV eeuw zoo bloeiend was, de steden van het land van Loon,
die vroeger haar deel hadden aan den voorspoed der Brabantsche lakenweverij,
kunnen zich niet losscheuren van een ouderwetsche inrichting. Hunne gilden blijven
den arbeid in de stijve perken hunner verordeningen bedwingen, ja, in weerwil van
de pogingen van eenige vooruitstrevende geesten, doemen zij hem om onbeweeglijk
te blijven in den ouden slenter en langzamerhand zijne afnemers te verliezen ten
voordeele van beter ingerichte mededingers. De tegenstelling welke wij reeds in
Vlaanderen tusschen de jonge landelijke nijverheid en de oude steedsche nijverheid
(2)
vaststelden , vindt men ook in het prinsdom terug. De lakenweverij van Verviers
kan met de ‘draperie’ van Hondschoote of Armentières vergeleken worden, niet
alleen voor de soort harer lichte stoffen, doch meer nog voor hare inrichting. Evenals
hare Vlaamsche mededingers kende zij nooit het gildestelsel. De door haar
benuttigde werklieden zijn eenvoudig loonarbeiders, die, in de stad of op den buiten,
voor lakenkoopers werken. Het kapitalisme en, met hetzelve, het economisch
e

individualisme en het proletariaat waren, reeds bij het einde der XV eeuw, hare
karaktertrekken en de voorwaarde van haren vooruitgang.
De zeer eenvoudige inrichting die zich lichtelijk kon verwezenlijken in dit Ardeensch
vlek, zonder verleden of gebruiken, vindt men geenszins te Luik, waar een lange,
historische evolutie noodzakelijkerwijze invloed moest oefenen op de nieuwe
strekkingen. De twee en dertig ambachten die zich, gedurende

(1)
(2)

Languet, aangehaald door M. Lossen: Der Kölnische Krieg, deel I, blz. 717 n. (Gotha, 1882);
Grotius: Annales, blz. 248, 250.
Geschiedenis van België, deel III, blz. 222 en volg.
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de middeleeuwen, in de hoofdstad ingericht hadden, verdwenen niet toen de
machtige ontwikkeling der kolenmijnen, der wapenmakerij, der metaalnijverheid aan
de stad een ander uitzicht gaf. Doch hun geest werd teenemaal gewijzigd. Zij verloren
schier allen economischen invloed om zich tot politieke colleges te herscheppen.
e

Reeds op het einde der XIV eeuw, moest men tot een ambacht behooren om
algeheel poorterrecht te erlangen. Elk der twee en dertig ambachten bevatte dus,
naast de eigenlijke handwerkslieden, tal van patriciërs, van kooplieden en renteniers,
vreemd aan den nijverheidstak waarbij zij ingeschreven waren. Die staat van zaken
breidde zich meer en meer uit, en de ambachten bemoeiden zich minder en minder
met de inrichting van het werk. In stede van, zooals te Brugge bijvoorbeeld, deze
aan hunne verordeningen te willen onderwerpen, schikten zij zich gereedelijk naar
dezer eischen. Bij hen ontwaart men dat aan het gildewezen eigen exclusivisme
niet. Toegang tot het ambacht wordt zeer gemakkelijk verkregen; men verleent hem
aan allen die hem aanvragen, zoo vreemdelingen als poorters. Voor nieuwe
nijverheidstakken hoeft geene oprichting van nieuwe ambachten. Zij worden onder
de bestaande ingedeeld, zonder zich daarom aan hunne bemoeiing te moeten
onderwerpen. Zoo worden de wapenmakers, volgens zij geweerkolven of -loopen
maken, onder de schrijnwerkers of onder de smeden gerangschikt, en die toestand
schaadt geenszins hunne belangen, omdat het gildewezen feitelijk zijne
oorspronkelijke kracht verloren heeft. De raad der stad heeft de ambachten daarvan
langzamerhand beroofd; dezer meesters en gezworenen treden niet meer op als
de tolken van onderscheiden vakgroepen, doch als de vertegenwoordigers van de
twee en dertig colleges die gansch de poorterij bevatten. Kortom, de economische
levenskracht der hoofdstad heeft de middeleeuwsche inrichting afgeworpen, die
wel strookte met de plaatselijke kleinnijverheid, doch niet opgewassen was tegen
de machtige voortbrenging voor den uitvoer. De door dezer kapitalistisch karakter
verwekte loonarbeiders drongen in de oude ambachten, als nieuwe wijn in oude
vaten.
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e

Het ‘regiment’ van Heinsberg, dat op het einde der XV eeuw weder ingevoerd werd,
had aan de twee en dertig neringen de rechtstreeksche verkiezing hunner meesters
en hunner gezworenen ontnomen, om ze aan de twee en twintig commissarissen
(1)
der stad toe te vertrouwen . Doch om den democratischen aandrang der
werkersmassa's tegen te houden, had de prins-bisschop eene macht moeten hebben
die hij niet bezat. Werkelijk hadden de neringen sedert de troonsbestijging van
Geeraard van Groesbeek langzamerhand hun ouden onafhankelijkheidszin
hernomen. Tegen de wettelijkheid in, matigden zij zich het recht aan, hunne
lasthebbers in den raad der stede bij besluiten te benoemen, en deze viel voortaan
in de macht van de woelzieke en bedrijvige lage klasse, die het grootste deel der
bevolking uitmaakte. Geenerlei belangrijke beslissing mocht nog zonder de
toestemming der neringen genomen worden, en die toestemming moest eenparig
zijn om geldig te wezen. Evenals vroeger in de Vlaamsche steden, weigerde de
minderheid voor de meerderheid te bukken: weigering van een enkel der twee en
dertig colleges was voldoende om de uitvoering van een door de anderen
goedgekeurden maatregel te beletten.
Die ontwaking der democratie veranderde niet alleen het gemeentewezen der
hoofdstad, zij had ook de ergste gevolgen voor het politiek leven van het prinsdom.
Inderdaad, van toen af hadden de Staten van het land met de neringen der hoofdstad
af te rekenen. Deze verklaarden luide, dat de stemming van eene belasting slechts
geldig was, zoo zij die goedgekeurd hadden. Hun verzet was voldoende om de
eenparige stemming van het Kapittel, van den adel en van de kleine steden te
verbreken. Deze laatsten, overigens, schikten zich meestal naar het gevoelen der
hoofdstad, die zoo niet in rechte, dan toch feitelijk de leiding van den Derden Stand
nam. Aldus werden hare beide burgemeesters de twee voornaamste personages
van het prinsdom. Van daar de meer en meer hevige strijd, waartoe schier elk jaar
hunne verkiezing aanleiding gaf.

(1)

Geschiedenis van België, deel II, blz. 264.
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Nu dat de rijke burgerij zich beroofd zag van de behoudsgezinde waarborgen welke
het ‘regiment’ van Heinsberg haar gegeven had, richtte zij zich als antidemocratische
partij in en schaarde zij zich aan de zijde van den prins. Doch hoe meer zij den
eerbied voor het souvereine gezag als onontbeerlijke voorwaarde der openbare
orde beschouwde, des te meer de volksmassa zich liet vervoeren door
republikeinsche verzuchtingen. Evenals de republikeinsche patriotten, volgde zij de
antimonarchaal geworden advocaten. Doch, terwijl in Vlaanderen en in Brabant, de
tusschenkomst van het Calvinisme het staatkundige vraagstuk door het godsdienstige
vraagstuk deed verdringen, beroerde dit laatste de Luiksche gemoederen niet, en
de afwezigheid van godsdiensttwisten liet in het Land van Luik de langdurige twist
tusschen de partij des prinsen en de volkspartij ongestoord afloopen.
Alles werkte de belangen dezer in de hand. Niet alleen sleepte zij het grootste
deel der kleine burgerij en der volksmassa mede, doch de misnoegdheid onder den
adel en de geestelijkheid, verwekt door de Spaanschgezindheid en den
hervormingszin van den bisschop, maakte dat Geeraard van Groesbeek zeer lastig
aan de volkspartij kon wederstaan. De onder Erhard van de Mark verwezenlijkte
versterking van het vorstelijk gezag was dan ook weldra verloren. Reeds in 1563
was 't gedaan met de goede verstandhouding tusschen den bisschop en het land.
De democraten der hoofdstad vergenoegden zich niet, de door den vorst gevraagde
beden en manschappen door de Staten te doen weigeren; zij lieten het duidelijk
inzicht blijken, zijn gezag af te schudden. Om hem te beletten een Spaansche
bezetting in Luik binnen te brengen, weigerden zij hem, tijdens de onlusten van
1566, de sleutels van de stad te laten bewaren en vertrouwden zij die aan de beide
(1)
burgemeesters. Toen een keizerlijk edict hunne aanspraken verwerpt , gaan zij
daartegen in beroep vóór de Kamer van Speier, voor dewelke een eindeloos proces
e

begon, dat in de XVIII eeuw nog niet afgeloopen was. Een nieuwe twist en een
nieuw proces in 1571.

(1)

e

L. Polain: Recueil des ordonnances de la principauté de Liége, 2 reeks, deel I, blz. 307.
(Brussel, 1869).
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Nu beslissen de neringen, dat het ambt van burgemeester niet meer aan
(1)
bisschoppelijke schepenen mag toevertrouwd worden , en Groesbeek beklaagt
zich over de nieuwigheden, die zij in het bestuur van de stad invoeren, door
bijvoorbeeld zich het recht aan te matigen den raad der stad alle veertien dagen
(2)
bijeen te roepen . Op de schriften die hij naar Speier zendt om ‘zijn waar en vol
domein’ te vestigen, antwoorden hunne rechtsgeleerden door de meerderheid van
het volk op de vorsten te bevestigen en door, voor Luik, den titel van keizerlijke,
(3)
vrije stad, laat staan van zelfstandige republiek, te eischen .
De gebeurtenissen in de Nederlanden, na den dood van Requesens, verergerden
nog den toestand. Terwijl de hoofdstad en het grootste deel des lands openlijk hunne
genegenheid voor de zaak der Staten betuigden, werkte Groesbeek uit al zijne
macht voor don Juan. Zijne pogingen droegen ruimschoots bij tot het sluiten van
den kortstondigen vrede van Marche, en, bij de blijde inkomst van den nieuwen
landvoogd te Brussel, zag men hem in den stoet gaan. Na zich zoo openlijk als
‘Johanist’ aangesteld te hebben, is het niet te verwonderen dat hij het slachtoffer
werd van de verontwaardiging, welke de verrassing van Namen zoowel in het bisdom
als in België verwekte. Margareta van Valois, welke eenige maanden later naar Luik
kwam, liet ons een schilderachtig tafereel van de toenmalige opgewondenheid des
lands. Overal waar zij komt, merkt zij onstuimige blijken van de onbemindheid des
vorsten. Zij is vergezeld van den ‘grootmeester’ des bisschops: meer hoeft niet om
de burgers van Hoei, bij hare nadering, naar de wapens te doen grijpen en die van
(4)
Dinant het huis te doen beschieten, waar zij haren intrek neemt .
Te midden van zulke vijandige bevolking, kon de minste onvoorzichtigheid eene
ramp verwekken. Groesbeek zag de

(1)
(2)
(3)
(4)

Chapeaville: Gista episcop. Leod., deel III, blz. 460.
Polain: loc. cit.. blz. 311.
e

Daris: Histoire du diocèse et de la principauté de Liége au XVI siècle, blz. 325; Hénaux:
Histoire du pays de Liége, deel II, blz. 125 (Luik, 1856).
Mémoires, blz. 165, 166. Cf. nog Kervyn de Lettenhove: Relations politiques enz., deel VIII,
blz. 476.
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Staten-Generaal van Brussel aan zijne onderdanen een bondgenootschap
(1)
voorstellen , en hij wist dat talrijke neringen van de hoofdstad niet beter vroegen,
(2)
dan openlijk hunne partij te kiezen . Om ze niet tot het uiterste te drijven, onthield
hij zich van elke nieuwe uiting van Spaanschgezindheid. Hij liet het verbond van
1518 in onbruik vallen, hoewel het in 1569 vernieuwd werd. Meer nog: hij dorst het
(3)
land niet beletten in 1577 opnieuw zijne eeuwigdurende onzijdigheid uit te roepen .
Aldus verbrak het vorstendom de banden die het, sedert Karel V, aan de Nederlanden
hechtten. Uit haat tegen de Spanjaards, uit vrees dat de bisschop zich onder de
bescherming van de Brusselsche regeering zou stellen, dat het land zou
medegesleept worden in den oorlog die in België woedde, kwam het terug tot den
toestand, welke het geschapen had na den dood van Karel den Stoute en dien de
(4)
vrede van Senlis aan hetzelve in 1493 gewaarborgd had .
Doch het was het Land van Luik niet voldoende zich onzijdig te verklaren om als
dusdanig door den vreemde erkend te worden, en het bondgenootschap van 1518
te verwerpen, om den koning daaraan te doen verzaken. Werkelijk moest deze er
slechts in 1654 toe besluiten, Luik's onzijdigheid te erkennen. Tot dan toe, hield hij
daarmede geenerlei rekening; reeds in 1578 verklaarde don Juan dat ze voor hem
(5)
niet bestond . Om ze aan hunne naburen te kunnen opdringen, hadden de
Luikenaars ze gewapenderhand moeten kunnen doen eerbiedigen. Doch hunne
krachten lieten hen niet toe, de naburige mogendheden te wederstaan en, al hadden
zij het toegelaten, het land hadde het niet gewild. Nooit wilde de volkspartij den
bisschop een leger toestaan, dat hij had kunnen gebruiken om het land te bedwingen.
Dit laatste duldde nog liever de plunderingen der

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Lonchay: De l'attitude des souverains des Pays-Bas enz., blz. 164.
Metsius: Mémoire, blz. 763.
Ch. Defrecheux: Histoire de la neutralité liégeoise. Bull. de l'Instit. archéologique liégeois,
deel XXXVII [1907], blz. 159 en volg. - Ik kan niet gelooven, als M. Lonchay: De l'attitude
enz., blz. 163 en volg., dat Groesbeek ooit in grondbeginsel de onzijdigheid genegen was.
Hij onderwierp er zich aan, omdat hij niet anders kon.
Geschiedenis van België, deel III, blz. 152.
Lonchay: De l'attitude enz., blz. 173.
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vreemde troepen, dan de verwezenlijking van het republikeinsch ideaal in gevaar
te brengen. Onzijdigheid verloste het niet van de rampen des oorlogs; zij stelde het
slechts in de mogelijkheid zich langen tijd te verzetten tegen de monarchale inzichten
zijner vorsten.
Deze laatsten traden tot dezelve nooit rechtzinnig toe. Zij duldden ze slechts,
omdat zij die niet zonder gevaar konden schenden. Heel zijne regeering door, bleef
(1)
Groesbeek stellig aanhanger van een verbond met Spanje . Hij liet de Spanjaards
ongestoord een machtige bezetting te Maastricht vestigen en bewees hun
onderscheidene diensten, die hem in 1578 den kardinaalshoed deden verwerven.
Daarentegen verhaastte het Kapittel zich, een toestand te aanvaarden die zijne
zelfstandigheid waarborgde en het buiten het bereik der kerkelijke hervormingen
stelde, welke de regeering van Philips II zoo ijverig voorstond. Het wachtte zich wel,
zich in te laten met den twist tusschen Spanje en de Vereenigde-Provinciën, en in
het boek zijner beraadslagingen vindt men nog den tekst eener berisping aan den
klokluider van Sint-Lambrechts die, niettegenstaande de onzijdigheid, de klokken
(2)
had geluid voor eene zegepraal des katholieken konings .

II
Over haar geheel beschouwd, kenschetst de regeering van Geeraard van Groesbeek
zich, uit godsdienstig oogpunt, door de mislukking van de hervormingsgezinde
pogingen van den bisschop; uit wereldlijk oogpunt, door de herstelling van de
onafhankelijkheid des prinsdoms en door de stijgende onderworpenheid van het
vorstelijk gezag aan de republikeinsche strekkingen van de door de hoofdstad
aangevoerde volkspartij. Doch het pausdom en Spanje hadden hetzelfde belang,
een zoo voor het geloof als voor de katholieke staatkunde gevaarlijken toestand
niet te laten voortduren. Reeds in 1577 had

(1)
(2)

Zie Gachard: Correspondance de Philippe II, deel IV, blz. 224.
Bormans: Conclusions capitulaires, blz. 279.
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Philips II zich beijverd aan Groesbeek een opvolger te geven, op wiens
bondgenootschap hij rekenen mocht. Hij had don Juan belast, voor het ambt van
(1)
coadjutor, den jongen Ernst van Beieren aan het Kapittel aan te bevelen .
Derde zoon van hertog Albrecht V, behoorde Ernst tot die Beiersche dynastie die
in Duitschland vooraan in de rangen der verdedigers van het catholicisme stond.
Hij was nog een kind, toen besloten werd dat hij later in de Kerk eene plaats
bekleeden zou die hem toeliet, er de pogingen zijns huizes te ondersteunen en er
deszelfs gezag uit te breiden. Hij was nog geen dertien jaar oud, toen hij reeds den
titel van kanunnik van Salzburg, van Keulen en van Wurzburg voerde en toen de
paus hem, in December 1566, het bisdom Freising gaf. Hij werd er door zijn vader
toevertrouwd aan den Luikenaar Andreas Fabricius, oud-hoogleeraar aan de
hoogeschool van Leuven, vervolgens politiek agent te Rome en te Munchen, welke
hem zijne vurige katholieke overtuiging mededeelde. De hooge leeftijd van
Groesbeek, die liet voorzien dat het bisdom van Luik binnenkort zou openvallen,
gaf hem weldra nieuwe uitzichten. Reeds in 1575 had zijn oom, de hertog van Gulik,
den ouden Geeraard bewerkt en, door de belofte de abdij van Stavelot bij de
(2)
bisschoppelijke proven te zullen inlijven, gemakkelijk tot zijne ontwerpen overhaald .
Toch hadden die bedrijven noch het herhaalde aandringen van Philips II en van don
n

Juan nog tot een bepaalden uitslaggeleid, toen Groesbeek den 29 December 1580
den geest gaf.
Dadelijk waren de Staten-Generaal der Nederlanden en de hertog van Anjou er
op uit, om de kuiperijen van Ernst's beschermers te verijdelen, door de hoofdstad
te bewerken. De Staten boden haar aartshertog Mathias aan, die hun niet meer
(3)
dienstig was, en die, bovendien, een vreedzaam nabuur wezen zou ; Anjou, zoo
hij zich zelf niet uitdrukkelijk voorstelde, drong er op aan, dat men slechts een
(4)
bisschop nemen zou, die besloten was 's lands onzijdigheid te behouden .

(1)
(2)
(3)
(4)

Gachard: Correspondance de Philippe II, deel V, blz. 389.
Lossen: Der Kölnische Krieg, deel I, blz. 720.
Van Meteren: Histoires, fol. 202.
Bormans: Conclusions capitulaires, blz. 187.
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Terwijl hunne pamfletten de openbare meening bestookten, richtte Alexander Farnese
zich rechtstreeks tot de kanunniken van Sint-Lambrechts, overtuigd als hij was, dat
hij niets te verwachten had van een volk, dat nog verschrikt en verontwaardigd was
over de inneming van Maastricht. Benevens Ernst, stelde hij Granvelle voor, alsmede
Lodewijk van Berlaymont, aartsbisschop van Kamerijk, wiens benoeming hij wellicht
verkoos. Doch voor een handlanger van den katholieken koning bestond niet de
minste kans. Daarentegen waren de kanunniken den Beierschen prins zeer genegen.
De minderheid van 't Kapittel waardeerde den geloofsijver van Ernst; de meerderheid
lette op de macht en den rijkdom van zijn huis. Hij was nauwelijks te Luik
n

aangekomen of hij werd, den 25 Januari 1581, onder de kanunniken der hoofdstad
n

opgenomen; vier dagen later, den 29 , werd hij tot bisschop verkozen.
Hij hoefde zich slechts te toonen om dadelijk eens ieders genegenheid te verliezen.
Er was, inderdaad, een groot verschil tusschen dien begaafden en ontwikkelden
zeven en twintigjarigen prelaat, die in briefwisseling stond met Justus Lipsius, dien
liefhebber van scheikunde, van sterrenkunde en zelfs van tooverkunst, en den
strengen hersteller van de geestelijke zeden en tucht, dien Torrentius en zijne
zeldzame aanhangers verhoopt hadden. Tot overmaat van ramp, leidde hij een
liederlijk leven. Zijn overdaad aan spijs en drank en vooral zijne talrijke minnaressen
(1)
verwekten opspraak . In 1583 vertelde men, dat hij voornemens was te trouwen,
en de pauselijke legaat verborg geenszins, dat hij hem voor een grooten zondaar
(2)
aanzag . Zij die gedacht hadden, dat hij de Luiksche onzijdigheid krachtdadig tegen
Spanje beschermen zou, waren nog meer bedrogen. Gedurig naar Duitschland
geroepen voor het beheer zijner tal rijke diocesen, verbleef Ernst niet veelvuldig te
Luik en zocht hij ook niet de genegenheid te winnen in een land, wiens

(1)

De voortzetters van Foullon: Historia Leodiensis, deel III, blz. 79 (Luik, 1737), vermelden een
zijner natuurlijke kinderen. Cf. omtrent zijn ergerlijk gedrag, Lonchay: La principauté de Liége,
e

(2)

e

la France et les Pays-Bas au XVII et au XVIII siècle, blz. 27 (Brussel, 1890). Zie ook de
mooie beschrijving die Lossen (Der Kölnische Krieg, deel I, blz. 112) van hem maakt.
Bezold: Briefe des Pfalzgrafen Johann-Casimir, deel II, blz. 54.
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regeering hij slechts aangevraagd had om zijn invloed in het Duitsche Rijk te
(1)
vergrooten. Hij kon met moeite Fransch spreken , en zijne verkleefdste partijgangers
(2)
zelven waren geergerd om zijne ‘barbaarsche trotschheid’ .
In 1583 aartsbisschop van Keulen en keurvorst geworden, werd van toen af schier
al zijn tijd ingenomen door den strijd tegen Geeraard Truchsess en tegen de
protestanten van den Rijn. Om hun het hoofd te bieden, moest hij Farnese's hulp
inroepen; meer nog dan Groesbeek, gaf hij dus blijk van Spaanschgezindheid. Hij
verzette zich noch tegen de gedurige tochten der koninklijke troepen door het bisdom,
noch tegen de plunderingen der muiters van Thienen, die tal van dorpen in
Haspengouw en in het graafschap Loon verheerden. In 1590 beschuldigden de
(3)
Vereenigde-Provinciën hem van klaarblijkelijke vijandschap jegens haar , en in
1595, na de verrassing van Hoei door een Hollandsch korps, waarborgde hij den
vrijen doorgang door deze stad aan de Spaansche legers en liet hij zijn landvoogd
(4)
toe, den eed aan den katholieken koning te zweren . Toch herstelde hij het verbond
van 1518 niet. In 1592 bestreed hij zelfs de handelwijze eener groep katholieken,
(5)
die de onzijdigheid des lands wenschten op te heffen , en het volgend jaar bekloeg
(6)
Philips II zich er over, dat hij aan zijne verwachting niet beantwoord had . Doch
Ernst wist wel, dat een officieele toenadering tot Spanje de hoofdstad en de
volkspartij onvermijdelijk naar de Hollandsche ketters hadde gebracht. Hij was zoo
voorzichtig, ze niet tot het uiterste te drijven, en liet de onzijdigheid goedschiks
kwaadschiks bestaan als het eenige middel om de onvereenigbaarheid tusschen
zijne politiek en die van het land te beletten tot een burgeroorlog te leiden.

(1)

Lossen: Der Kölnische Krieg, deel I, blz. 741. - Te Luik, stelde hij Italiaansche aanteekeningen
op de hem ter hand gestelde smeekschriften. Daris: Histoire du diocèse et de la principauté
e

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

de Liége au XVI siècle, blz. 507.
Piot: Correspondance de Granvelle, deel VIII, blz. 404.
Grotius: Annales, blz. 179. Cf. in 1593 dergelijke verwijten in Chapeaville: Gesta episcop.
Leod., deel III, blz. 578.
Lonchay: La principauté de Liége, la France et les Pays-Bas, blz. 23.
Chapeaville: Gesta episcop. Leod, deel III, blz. 570.
Lonchay: De l'attitude enz., blz. 225.
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Zoo zijne houding hierbij de Spaansche belangen nadeelig was, dan was zij wellicht
ingegeven door zijne bezorgdheid voor de godsdienstige belangen. Uit
familie-overlevering en uit persoonlijke overtuiging moest Ernst van Beieren in het
Land van Luik de herstelling des geloofs verwezenlijken, welke Groesbeek te
vergeefs beproefd had. Hij behoorde tot die groep prelaten, wier lichtheid van zeden
geenszins een grondig geloof en een algeheele toewijding tot de hervorming der
Kerk uitsloot. Hij was zoozeer onderworpen aan de leiding der Jezuïeten, dat men
(1)
hem soms den invloed verweet, dien zij op hem oefenden ; van het begin zijner
regeering af, werden dezen dan ook door hem begunstigd. In 1581 deed hij hun als
verblijfplaats het Hieronymietenklooster afstaan, waar zij reeds het volgend jaar een
college openden, en hij riep de Kapucijnen in het bisdom. Hij verwon den tegenstand,
dien het Kapittel en de lagere geestelijkheid aan de plannen zijns voorgangers
geboden hadden. Hij was den nuntius Bonomi behulpzaam tot het uitgeven, in 1585,
(2)
van de besluiten van het Concilie van Trente ; in 1589 werd een klein seminarium
gesticht te Sint-Truiden; in 1592 werd het seminarium van Luik geopend, en in 1605
werd, bij de universiteit te Leuven, eene kweekschool voor de priesters van de
diocese gevoegd. De liefdadige stichtingen, welke Ernst's vermogen hem toelieten
op te richten, maakten zijne hervormingsgezinde strekkingen populair. Hij stichtte
in de hoofdstad een Berg van Barmhartigheid en het Beiersch Gasthuis, dat ten
huidigen dage nog bestaat en zijn naam vereeuwigt. Aan de weinige protestanten
die in het bisdom vertoefden, verstond hij den vrede van Augsburg op te leggen.
Een zeker getal verbanningen werden te Hasselt en te Maaseik uitgesproken. Doch
het verzet van de hoofdstad en de klachten van de Vereenigde-Provinciën beletten
den bisschop hen met strengheid te behandelen, wat onlusten had kunnen

(1)
(2)

Duhr: Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, deel I, blz. 861 (Freiburg in
Br., 1907). Cf. ibid., blz. 114, 140, 146, 417, 418, 766.
Chapeaville: Gesta episcoporum Leod., deel III, blz. 536; Bormans: Conclusions capitulaires,
e

blz. 220; Polain: Ordonnances, 2 reeks, deel II, blz. 99 (Brussel, 1871); A. Van Hove: Les
statuts synodaux liégeois de 1585. Analectes pour l'Hist. Eccl. de la Belg, deel XXXIII, blz. 5
e

en volg. Cf. Daris: Histoire du diocèse et de la principauté de Liége au XVI siècle, blz. 577
en volg.
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verwekken en zijn werk in gevaar brengen. Dezelfde redenen die hem aanzetten
de Luiksche onzijdigheid niet te schenden, deden hem het gevaar eener
geloofsvervolging ontwijken. Hij gaf wel talrijke edicten tegen de ketters uit, doch
(1)
bekommerde zich niet erg om hunne toepassing . Hij vergenoegde zich, de scholen
en den boekhandel aan het streng toezicht der Kerk te onderwerpen en de werking
van het Genootschap van Jezus en van de Kapucijnen te ondersteunen. De zeer
levendige handel, welken het land met de Vereenigde-Provinciën onderhield, liet
overigens niet toe de protestanten al te zeer te vervolgen, zonder zijn voorspoed te
schaden. Werkelijk werden dezen steeds met zooveel toegevendheid bejegend als
in eene bisschoppelijke stad mogelijk was. De openbare beoefening van den
hervormden godsdienst was er verboden, doch ‘men sprak er zoo vrijelijk over
(2)
godsdienstzaken als in Duitschland en in Holland’ .
Zoo Ernst van Beieren de prikkelbaarheid der hoofdstad ontzag in geloofszaken,
begrijpt men lichtelijk dat hij nog bezadigder was in staatkundige zaken. Het spreekt
van zelf, dat hij graag genoeg den invloed had besnoeid dien de neringen en de
burgemeesters van Luik op 's lands Staten oefenden. In 1585 trachtte hij te vergeefs,
in de beraadslagingen, de algemeenheid van stemmen door de meerderheid van
(3)
stemmen te vervangen . Doch hij was geen autocraat van karakter, en weldra gaf
hij het op, een gezag te willen hernemen dat hij met geweld zou moeten opleggen.
Goed beheerder als hij was, beijverde hij zich alleen tot het verbeteren der
(4)
bisschoppelijke inkomsten. In 1598 richtte hij de Rekenkamer opnieuw in ; hij
vermeerderde zijne hulpmiddelen door nieuwe mijnen in zijne domeingoederen te
openen en door mildelijk waterafleidingen te vergunnen aan de werkplaatsen,
langsheen de bruisende riviertjes van den rechter Maasoever. Voor het overige,

(1)
(2)
(3)
(4)

Lonchay: Les édits des princes-évêques de Liége enz., loc. cit.
Philippe de Hurges: Voyage à Liége et à Maestricht en 1615, blz. 65 (Luik, 1872).
Hénaux: Histoire du pays de Liége, deel II, blz. 137.
St. Bormans: Chambre des finances des princes de Liége. Table des registres aux octrois,
blz. 4 (Luik, 1865).
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getroostte hij er zich in, de hoofdstad hare zelfstandigheid te laten behouden, ja
vergrooten.
Luik's ingrijpingen op het vorstelijk gezag werden door de schier gedurige
afwezigheid des bisschops in de hand gewerkt. Sedert 1595 vonniste de Gewone
(1)
Raad niet meer . De twee en dertig neringen verzetten zich stoutmoediger dan ooit
tegen de zonder hunne toestemming door de Staten aangenomen besluiten en
belastingen. Het ‘regiment’ van Heinsberg geraakte teenemaal in onbruik en de
burgemeesterverkiezingen werden hoe langer hoe onstuimiger. Overrompeld door
de woelige menigte der werklieden, der leerjongens, ja der uitlanders, waaraan
gereedelijk het poorterrecht verleend werd, beleedigd en bedreigd door de besluiten
der neringen, trokken de gegoede lieden, renteniers, kooplieden en kapitalisten zich
weldra uit het politiek leven terug, dat zij aan de volkspartij en aan de advocaten
overlieten. Een verschrikkelijk oproer, dat in December 1602 ter oorzake van eene
belasting uitbrak, deed den prins eindelijk handelend optreden. Hij kwam uit Wesfalen
en vaardigde, op 21 Februari en 15 April 1603, twee edicten uit, waarbij de willekeur
en de wanorde die tot dan toe bij de verkiezingen geheerscht hadden, door duidelijke
(2)
regelen vervangen werden .
Wilde hij de neringen aan zijne zijde hebben, achtte hij ze te machtig om ze
openlijk aan te vallen, om het even; hij erkende hun het recht, dat zij zich
aangematigd hadden, den raad der stad aan te stellen. Doch hij trachtte hare
demagogische strekkingen te temperen. Daartoe beval hij, dat alle burgers, hoofden
van een gezin, zich binnen de acht dagen moesten doen inschrijven in eene der
twee en dertig neringen der stad; hij legde hun ook de verplichting op, dezer
vergaderingen bij te wonen. Elk jaar, rond den tijd dat de magistraat moest vernieuwd
worden, zouden in elke nering drie kiezers door het lot aangewezen worden welke
zelven drie candidaten - de eene lid van den raad en de beide anderen gezworenen
- aan de

e

(1)

Daris: Histoire du diocèse et de la principauté de Liége au XVI siècle, blz. 504.

(2)

Polain: Recueil des ordonnances de la principauté de Liége, 2 reeks, deel II, blz. 246 en
volg.

e
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keus van twee en twintig door den bisschop benoemde commissarissen zouden
voorstellen. Om een einde te stellen aan het bestendig gekijf tusschen de Staten
en de neringen, werden aan deze laatsten voortaan twee weken gegund om over
de besluiten der Staten te beraadslagen.
Die regeling bevestigde de zegepraal der volkspartij. De prins offerde haar het
‘regiment’ van Heinsberg op en schonk haar - door haar het bestuur der hoofdstad
over te laten - de leiding des lands. Door de mindere getalsterkte der rijke burgers,
hadden de behoudsgezinde waarborgen, die hij bij zijne toegevingen gevoegd had,
niet veel om het lijf. Men ziet niet, dat zij het minste uitwerksel hadden. Sedert 1603
bezaten de arbeiders, die de meerderheid in den schoot van al de neringen hadden,
ook wettelijk het bestuur van de stad. 't Is geen wonder, zoo zij die naar hunne eigen
belangen bestuurden. Het oproer, in 1612 verwekt door de vraag van eene belasting
op deuren en vensters, die gelijkelijk armen en rijken had getroffen, is een
(1)
beteekenisvol blijk hunner gestemdheid . Het zelfbewuste, krachtdadige ‘gemeen’,
dat meester van de stad was, gewende er zich spoedig aan geen rekenschap van
het bisschoppelijk gezag meer te houden. Dit laatste was reeds in het begin der
e

XVII eeuw zoo zeer verminderd, dat Luik, in de oogen der vreemdelingen, voor
(2)
niet veel minder dan eene republiek doorging .

III
Terwijl Ernst van Beieren gelukkig omdat hij in het bisdom de katholieke hervorming
ingevoerd had, gemakkelijk afstand deed van zijne vorstelijke prerogatieven,
beijverde hij zich om Luik en ook zijne andere diocesen onder den invloed van zijn
huis te houden. In 1595 had hij te Keulen zijn neef Ferdinand tot coadjutor, wil
zeggen tot zijn aangewezen opvolger, laten

(1)
(2)

Voortzetting van Foullon: Historia Leodiensis, deel III, blz. 5.
Considérations sur le gouvernement des Pays-Bas, uitg. de Robaulx de Soumoy, deel I, blz.
220 (Brussel, 1872). Cf. Mémoire concernant des négociations de la France relatives à la
neutralité du pays de Liége en 1630, uitg. J. Helbig, blz. 13 (Luik, 1875): ‘De burgemeesters
hebben meer macht dan de prins’.
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benoemen, en het viel hem niet zwaar, hem ook aan het Sint-Lambrechtskapittel
n

op te dringen. Den 22 Februari 1601 werd Ferdinand, hoewel hij nog geen priester
n

gewijd was, tot kanunnik benoemd en, 's anderen daags, tot coadjutor. Den 12
Maart 1612 volgde hij zijn oom op. Evenals hij aartsbisschop van Keulen en derhalve
keurvorst des Rijks, bisschop van Luik, van Munster, van Hildesheim en van
Paderborn, behield hij aan het huis van Beieren den eersten rang in de Duitsche
Kerk.
De onverschilligheid zijns voorgangers voor regeeringszaken maakte onder dien
bij uitnemendheid politieken bisschop plaats voor eene kloekmoedigheid, die de
Luikenaars sedert lang hunnen vorsten niet meer gekend hadden. Hoewel hij zijnen
onderdanen zoo vreemd was als Ernst en zoo dikwijls als hij buitenslands was, uitte
hij niettemin het voornemen, al zijne prerogatieven te herstellen. De vrede, welken
het Twaalfjarig Bestand aan de Nederlanden gaf, begunstigde zijne plannen, want
alle vrees voor oorlog was verdwenen. Reeds bij het begin zijner regeering, gaf hij
het bestuur des lands aan zijnen Geheimen Raad en liet hij zich te Luik
vertegenwoordigen door een vertrouwden Duitscher, Valerius Zorn, welken de
(1)
bevolking weldra als een gezworen vijand beschouwde .
Men begrijpt licht, dat geenerlei hervorming tot herstelling van het bisschoppelijk
gezag lukken kon, zoolang het democratisch stelsel der hoofdstad in zwang bleef.
Reeds op 8 October 1613 verkreeg Ferdinand dan ook van den keizer de intrekking
(2)
der edicten van 1603 en een grondige wijziging van het kiesstelsel . Van den
stadsraad zouden voortaan alleen kunnen deelmaken ‘de in het land geboren lieden,
die gehuwd zijn en kunnen lezen.’ De twee en dertig neringen blijven de raadsheeren
leveren, doch dezer aanwijzing zou door de commissarissen des bisschops
geschieden. Niet overeenkomstig deze bepalingen gedane verkiezingen zouden
ongeldig wezen, en de bisschop zou alle onregelmatigheden en misbruiken vonnissen
en beteugelen.

(1)

Hij is schrijver van: Refutatio per modum informationis dumtaxat pro parte serenissimi electoris
Coloniensis, principis Leodiensis etc., oppositionum civitatis suae Leodiensis (Ingolstadt,
1630).

(2)

Polain: Ordonnances, 2 reeks, deel II, blz. 350.
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Voor het overige, werden al de bepalingen van het ‘regiment’ van Heinsberg weder
ingevoerd.
Voor de volkspartij, was die hervorming dubbel onuitstaanbaar. Want het was
niet genoeg, dat zij haar het gezag ontnam ten voordeele van de geletterde en
gegoede ingezetenen, zij bevestigde opnieuw dat grondbeginsel van het
e

bisschoppelijk merum dominum, dat, sedert de XV eeuw, zoovele botsingen verwekt
(1)
had . Moest zij maar eenigszins zegevieren, dan zouden de republikeinen van het
Land van Luik zoozeer teleurgesteld wezen als die van België. Zij verhaastten zich
ze aan te klagen als een aanslag van het despotisme tegen het natuurlijk volkenrecht
en tegen het historisch recht der hoofdstad. Beroep werd aangeteekend bij de Kamer
van Speier en voorloopig werd de stadsregeling van 1613 niet toegepast. De neringen
stelden zich nog intransigenter dan vroeger aan. Zij bleven de werking der Staten
belemmeren en zich tegen de door den vorst voorgestelde belastingen verzetten.
Om zich de noodige hulpmiddelen te verschaffen, was Ferdinand in 1619 verplicht
(2)
tal van domeinen te verpanden .
Frankrijk en de Vereenigde-Provinciën maakten die gebeurtenissen veldra ten
nutte. Het Land van Luik nam een al te schoone plaats op de kaart van West-Europa
in, om niet alles te beproeven om het te bemachtigen. Het beste middel om Ferdinand
van Beieren, natuurlijken aanhanger van het huis van Oostenrijk, te verzwakken,
was zijne onderdanen in hun verzet tegen hem ondersteunen. De toestand was
immers dezelfde als toen Karel VII, Lodewijk XI en Karel VIII zich zoo behendig de
zaken van het prinsdom aangetrokken hadden, en zeker zou de volkspartij even
graag als vroeger de haar gedane voorslagen aanvaarden. De herinnering aan de
rampen, waarin Frankrijk het land vroeger meegesleept had, was verzwonden; de
volkspartij had nog slechts geheugen van de hulp, die de koningen van Frankrijk
haar tegen het huis van Bourgondië geleend hadden. Wat de Vereenigde-Provinciën
betreft, het ver-

(1)
(2)

Geschiedenis van België, deel III, blz. 146.
Bormans: Chambre des finances, blz. 47 en volg. - Hetzelfde jaar schreef de rechtsgeleerde
Laurens Bertholet, tegen de aanspraken des prinsen, zijn Concilium juris, dat de stad in 1644
liet uitgeven.
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schil van godsdienst kon de kleine Maasrepubliek niet beletten, aantrekking te voelen
voor die machtige republiek, aan dewelke bovendien de belangen van haren handel
(1)
en hare nijverheid haar hechtten . In 1618 waren de gemoederen zeer opgewonden
geweest bij de onthulling van een zoogezegd komplot, dat gesmeed was om de
stad aan de Hollanders te leveren. Het bedrog werd weldra ontdekt, doch het is
kenschetsend dat daaraan geloof gehecht werd en dat het zulke levendige
(2)
opschudding verwekte .
Kort na het vervallen van het Twaalfjarig Bestand, begonnen de vreemdelingen
(3)
openlijk te konkelen. Een Fransche agent, de abt van Mouzon , verscheen te Luik
in 1623, liet er zich in de burgerij ontvangen en hield er weldra open tafel, waarbij
hij Lodewijk XIII aan zijne gasten voorstelde als de beschermer van de onzijdigheid
en van de vrijdommen des Lands. Het volgend jaar deed hij de vrees van de
aanhangers des bisschops nog stijgen, door het goud met milde hand weg te gooien
en heimelijk te konkelen met de hoofden der volksklasse, onder dewelke de
(4)
burgemeester Willem Beeckman een der eerste plaatsen innam . Toch konden die
eerste kuiperijen niet lukken. De zegepralen van den keizer en van de katholieken
in Duitschland, bij het begin van den Dertigjarigen Oorlog, versterkten de stelling
van Ferdinand van Beieren. In 1626 liet hij het reglement van 1613 opnieuw uitgeven,
en in 1628 vaardigde hij acht en vijftig artikelen uit, die door hem aan de Kamer van
(5)
Speier voorgelegd waren en waarin zijn souverein recht duidelijk bevestigd was .
's Prinsen krachtdadigheid verstoutte de schepenen; zij stelden Beeckman en
verscheidene zijner vrienden in beschuldiging. De rechtsgeleerde Rausin, dien de
stad

(1)

In 1640 schrijft een agent van Richelieu, dat de Luikenaars ‘goed aannemen de achtste
provincie van de Vereenigde-Provinciën uit te maken, zoo men terzelfder tijd hun vorst aanvalt’.
e

(2)
(3)

(4)
(5)

Bull. de la Comm. Roy. d'Hist., 1 reeks, deel XIII [1847], blz. 345.
Voortzetting van Foullon: Historia Leodiensis, deel III, blz. 31.
Werkelijk heette hij Lodewijk Renaat van Ficquelmont en was hij nauw verwant met den graaf
van Grandpré, wereldlijken abt der abdij van Mouzon, bediening welke hij erfde en onder
welker benaming hij in het Land van Luik gekend was.
Lonchay: La principauté de Liége, la France et les Pays-Bas, blz. 37.
e

Polain et Bormans: Ordonnances, 2 reeks, deel III, blz. 80 (Brussel, 1872).
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naar Weenen gestuurd had om aan den keizer den titel van vrije stad en de nakoming
(1)
harer privileges te vragen, keerde onverrichterzake terug .
Niettegenstaande een inval van Tilly, die het prinsdom had willen dwingen tot het
(2)
katholiek verbond toe te treden , liet het volk zich niet vervaren. Op 25 Juli 1629,
belette het met geweld de beoefening van het nieuw kiesstelsel en juichte het
Beeckman als burgemeester toe. Dank zij de tusschenkomst van het Kapittel, stemde
de bisschop er in toe, Tilly tegen te houden, welke, bij de mare der onlusten, tegen
de stad opgetrokken was. De troepen van het Verbond verlieten het prinsdom, doch
werden er vervangen door de Spanjaards van den graaf van den Bergh, die er op
hunne beurt hunne winterkwartieren opsloegen. Deze nieuwe schennis der Luiksche
onzijdigheid dreef de onbandigheid tot het uiterste. De menigte overrompelde het
Kapittel, dat van medeplichtigheid met de vreemdelingen beschuldigd werd, en liep
(3)
gewelddadig de soldaten aanranden . Te midden van die verbittering, verdubbelen
de aanhangers van Frankrijk hunne pogingen. Men verspreidt onder het volk brieven
van Zorn aan Ferdinand, waaruit blijkt dat beiden besloten zijn de hulp der keizerlijken
(4)
in te roepen . Nu aarzelt de volkspartij niet meer. Op het aandringen van den abt
van Mouzon, roept het de hulp van Lodewijk XIII in, en, op 12 Februari 1630, biedt
(5)
deze zich aan, 's lands onzijdigheid te verdedigen ; denzelfden dag zendt hij den
heer van Cadenet als officieele vertegenwoordiger van Frankrijk bij de stad.
Die verzekering versterkt eens ieders moed. De verkiezingen van 1630 brengen
Beeckman weer aan 't bewind evenals Sebastiaan La Ruelle, een advocaat, die
gekend was voor zijne

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

St. Rausinus: Ad sacratissimam Caesaream Majestatem inclytae civitatis Leodiensis delegatio
(Luik, 1629). Schrijver tracht te bewijzen, dat Luik een vrije Rijksstad is, die, voor het
wereldlijke, van de souvereiniteit des bisschops vrijgemaakt is.
Bormans: Conclusions capitulaires, blz. 392.
Ibid., blz. 397, 398.
Lonchay: La principauté de Liége, la France et les Provinces-Unies, blz. 38.
Mémoire enz. uitg. Helbig, blz. 24. Cf. Lonchay: La principauté de Liége, la France et les
Provinces-Unies, blz. 44 en volg.
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republikeinsche gevoelens en zijne toewijding tot Frankrijk. Het scheelt weinig of
een burgeroorlog breekt terstond uit. De lieden der neringen hernemen tegelijk den
e

naam en de traditiën van de ‘Ware Luikenaars’ der XV eeuw en roepen door de
straten ‘Leve de koning!’. Te vergeefs pogen hunne tegenstrevers geweld tegen
geweld te stellen. La Ruelle laat kanunniken opsluiten, die heimelijk gewapende
boeren uit Haspengouw in de stad gebracht hadden. Een hopman, die soldaten
voor den prins moet aanwerven, wordt ter dood gebracht. Om de hoofdstad af te
zonderen, roept Ferdinand de Staten te Hoei bijeen. Een nieuw keizerlijk diploma
verbreekt de verkiezingen van 1630 en legt eens te meer de naleving van het
reglement van 1613 op. Edoch, de dood van Beeckman, dien het volk natuurlijk aan
vergif toeschrijft, verzwakt den wederstand.
Niettegenstaande zijne beloften, zendt de koning van Frankrijk geen hulp. De
koortsige opgewondenheid waarin men leeft, kan niet langer duren. Van weerskanten
is men eindelijk tot toegevingen bereid. Dank zij de tusschenkomst van het Kapittel
en van de Staten, besluit La Ruelle ‘eerlijke betering’ te doen, en stemt de bisschop
in een algemeene kwijtschelding toe. Het edict van 1603 blijft van kracht mits eene
toevoeging, gedagteekend 20 Juni 1631, volgens welke men vóór twee en
twintigjarigen leeftijd aan de verkiezingen geen deel kan nemen, men vóór vijf en
dertigjarigen leeftijd geen burgemeester worden kan, men zonder gehuwd of
(1)
gegradueerd te zijn niet in den raad van de stad kan zetelen . Eenige dagen later,
op 7 Juli, werden de betrekkingen tusschen den vorst en het land, door de plechtige
(2)
verkondiging van de Luiksche onzijdigheid, tijdelijk hersteld .
Luik ware wellicht langer rustig gebleven, zoo het daarbuiten rustig geweest was.
Doch het prinsdom moest wel medegesleept worden in de gebeurtenissen, die
rondom zijne grenzen voorvielen. De schitterende overwinningen der Hollanders in
de Maasvallei, in 1632, hadden de volkspartij in vervoering gebracht. Maastricht in
't bezit der Spanjaards, had zij steeds

(1)
(2)

e

Polain et Bormans: Ordonnances, 2 reeks, deel III, blz. 98 (Brussel, 1872).
Ibid., blz. 99.
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als een bestendig gevaar beschouwd, en 't was dan ook met vreugde dat zij
Frederik-Hendrik het beleg voor die plaats zag opslaan. Niets werd gespaard om
de belegeraars van krijgs- en mondbehoeften te voorzien. Volgens den
kardinaal-infant, waren zij, zonder de gedurige hulp der Luikenaars, nooit in hunne
(1)
poging geslaagd . Overigens werd de onzijdigheid, die zij hierbij zonder
gewetensbezwaar schonden, door den bisschop niet beter geëerbiedigd. Hij had
evenveel redenen om te wenschen, dat de Spanjaards te Maastricht bleven, als de
Luikenaars om hen te zien vertrekken, 't Is op zijn aandringen, dat de keizerlijken
van Pappenheim hunne pogingen kwamen voegen bij die van den markies van
(2)
Aytona tegen de onwrikbare liniën van den prins van Oranje .
De verovering van Maastricht en van de naburige kleine plaatsen was voor
Ferdinand van Beieren des te gevaarlijker, daar zij de protestanten van het Land
(3)
van Luik opnieuw het hoofd deed verheffen . Gerustgesteld door de nabuurschap
der republiek, aangemoedigd door de herders, uit het Noorden gekomen om den
hervormden godsdienst in de ingelijfde streek

(1)

(2)

(3)

Lonchay: La principauté de Liége enz., blz. 175. Cf. M.G. de Boer: Die
Friedensunterhandlungen zwischen Spanien und den Niederlanden in den Jahren 1632 und
1633, blz. 23, en Waldack: Historia provinciae Flandro-Belgicae Societatis Jesu, blz. XIX.
Waddington: La République des Provinces-Unies enz., deel I, blz. 120. - Ferdinand trachtte
overigens zich te verontschuldigen. In een brief dien Th. Gobert mij gelieft mede te deelen,
verklaart hij dat hij nabij Pappenheim niets nagelaten heeft, ‘om zijn leger af te wenden van
den overtocht over den Rijn en steeds de algeheele onzijdigheid van het land te hebben
betracht.’
Die invloed der protestanten op de Luiksche gebeurtenissen in 1632 is aan de
geschiedschrijvers ontgaan. Toch was hij tamelijk groot. Vooreerst, liet de godsdienstvrijheid,
die men feitelijk te Luik genoot (zie blz. 312), er de aanwezigheid van vele afgescheidenen
toe. De beruchte Lodewijk De Geer die in 1615 de stad verliet om te Amsterdam zijn wonderlijk
fortuin te grondvesten, was protestant en, onder de werklieden die hij de volgende jaren voor
de Zweedsche mijnen aanwierf, behoorden eveneens een groot getal tot de Hervorming. Cf.
P. Pehrsson: De till sverige inflyttade Vallonernas religiösa förhallanden (Upsala, 1905).
Sedert 1632, verschijnen meer en meer edicten tegen de ketters, blijkbaar bewijs van dezer
opgewondenheid. Dit gebeurt in 1632, 1633, 1641. Zie Bormans: Conclusions capitulaires,
blz. 418, 420 422, 424, 425, 496. In 1633 is er spraak (ibid., blz. 430) van een agent van den
prins van Oranje die tracht de Luiksche protestanten tegen die edicten te beroeren. Uit de
briefwisseling van den advocaat de Marche in het Algemeen Rijksarchief (Papiers d'Etat et
r

de l'Audience, n 645), blijkt wel de belangrijkheid dier beweging. Zie, voor een merkwaardige
episode der geschiedenis van dat zoo weinig gekend Luiksch protestantisme, de studie van
E. Fairon: L'Affaire Blanjean. Bull. de la Société verviétoise d'hist. et d'archéologie, deel XI
[1910], blz. 115 en volg.
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in te richten, begonnen zij de vrijheid van eeredienst te eischen en verborgen zij
hunne godsdienstige overtuiging niet meer. Reeds in 1633 wordt voor de nieuwe
leer geijverd; schriften worden in de stad verspreid en eene verordening stelt vast,
(1)
dat de stad een groot aantal protestantsche burgers telt . Het gevaar wordt nog
vergroot door de anticlericale stemming van een deel der katholieken zelf. Sedert
de regeering van Ernst van Beieren, waren tal van nieuwe kloosters te Luik opgericht.
In 1614 waren de Engelsche Jezuïeten en de wereldlijke Ursulienen er gekomen;
in 1617, de Minderbroeders en de Karmelieten; in 1619 de reguliere Ursulienen; in
1624, de Zusters van het Heilige Graf; in 1626, de Kapucijnen; in 1627, de
Benedictijner nonnen, de Celestijner nonnen en de Karmelieter nonnen; in 1632,
de Recollecter nonnen. De gunst die zij bij den bisschop, de kanunniken, den adel,
de rijke burgerij genoten, alsmede de soms zeer aanzienlijke goederen die zij van
hunne beschermers gekregen hadden, hadden weldra het wantrouwen en de afgunst
van het gemeen verwekt. Het stevig gebouw der Minderbroeders, op de hoogte der
Pierreuse-wijk opgericht, geleek eer, naar men zeide, eene vesting dan een
(2)
klooster , en de verdachte dikte zijner muren boezemde een onbestemde onrust
in. 's Prinsen onbemindheid strekte zich ook uit tot de geestelijke orden, die hij
genegen was. Vooral de Jezuïeten stonden slecht aangeschreven om den wille van
de achting die hij hun toedroeg; men beschuldigde hen, samen met hem de vernieling
der openbare vrijheden te bewerken. Evenals vroeger in de Nederlanden dus,
richtten de politieke driften zich tegen de geestelijkheid, althans tot de kloosterorden,
en keerden zij ten voordeele van de protestantsche minderheid.
Eens dat de godsdiensttwisten zich in de burgerlijke beroerten van het prinsdom
mengden, werden dezen ongemeen erg. De schimpnamen die de partijen elkander
sedert 1633 gaven, volstaan om de hevigheid harer vijandschap te bevestigen. De
Chiroux, wil zeggen de aanhangers des prinsen, beduidden onder

(1)
(2)

Polain et Bormans: Ordonnances, deel III, blz. 114, 116.
Voortzetting van Foullon: Historia Leodiensis, deel III, blz. 52.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

322
(1)

den naam van Grignoux , de volksmassa, het ‘muitziek canaille’, het ‘gespuis’, de
vreemdelingen die naar Luik gekomen waren om werk te zoeken, de aanhangers
van de vrijheid van geweten, de vijanden der kloosters en de protestanten, die allen
met min of meer republikeinsche strekkingen bezield waren en die, om hun doel te
bereiken, staat maakten op Frankrijk en op de Vereenigde-Provinciën. Hun haat
werd des te grooter, hoe machteloozer zij zich tegenover hen bevonden. Meest
allen rijk, zagen zij zich bedreigd door eene menigte die, daar zij niets te verliezen
had, alles dorst wagen. De kuiperijen van de agenten van Richelieu en van den
hertog van Bouillon, landvoogd van Maastricht voor de Vereenigde-Provinciën,
verstoutten daarentegen de Grignoux. Mouzon zette zijne commensalen openlijk
aan, Lodewijk XIII tot beschermer te nemen. Fransche kooplieden kwamen,
(2)
zoogezegd voor zaken, in de taveernen met klinkende bewijsvoeringen redetwisten .
De moord op een kapitein, dien men verdacht troepen voor den prins te verzamelen,
(3)
werd als een volksfeest met vreugdevuren gevierd .
Trots de omkooping, de drinkpartijen, het geknoei der Chiroux, schonken de
verkiezingen van 1633 de zegepraal aan de Grignoux. La Ruelle werd burgemeester
en daardoor de wezenlijke meester van Luik, en toen, in 1635, de legers van Lodewijk
XIII België overweldigden om zich bij die van Frederik-Hendrik te voegen, verwachtte
men, dat hij de inlijving der stad Luik bij Frankrijk zou uitroepen. Allerminstens is
het waarschijnlijk dat hij genegen was ze tot het bondgenootschap met Frankrijk en
(4)
de Republiek te doen toetreden .
De kardinaal-infant beproefde te vergeefs hem met Ferdinand van Beieren te
verzoenen. De weinige troepen die hij in 1636 tot dezes hulp zond, en die er
overigens slechts in gelukten

(1)
(2)
(3)
(4)

De naam Chiroux moet voortkomen van den naam eener zwaluwsoort. Grignoux moet ‘grolpot’
beduiden.
Brief van de Marche van 26 Juni 1634.
Brief van denzelfde van 7 Mei 1634.
Lonchay: La principauté de Liége enz., blz. 53 en volg. Lonchay gewaagt maar van de
onderhandelingen van La Ruelle en zijne aanhangers met Frankrijk, doch zij handelden ook
in overeenstemming met de Vereenigde-Provinciën. De briefwisseling van la Marche bevestigt
zulks meermaals.
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Luik's omstreken gruwelijk te verheeren, maakten de zaak des bisschops nog
hachelijker. De gewelddadigheid der Spanjaards zette het Kapittel aan, zich bij den
paus te beklagen, terwijl zij een verbond tusschen de goede steden en de hoofdstad
tot stand bracht en La Ruelle de gelegenheid gaf, Richelieu ter hulp van ‘de vrijheid
(1)
en onzijdigheid’ te roepen . Geheime agenten hielden de Brusselsche regeering
op de hoogte van een toestand, die van dag tot dag erger voor de Spaansche
belangen werd. De kardinaal-infant begreep wel, dat de vorderingen der democratie
het aanzien van Frankrijk en van de Vereenigde-Provinciën gedurig vermeerderden,
dat de onzijdigheid waarmede de volkspartij schermde, nog slechts een ijdel woord
was, dat het eenige middel om de verstandhouding der Luikenaars met de vijanden
des katholieken konings te verbreken, hunne onderwerping aan het absolutisme
van een bisschop wezen zou, die de Kerk en het huis van Oostenrijk zoo zeer
(2)
toegedaan was als Ferdinand van Beieren . Doch hij wist wel, dat zij slechts voor
het geweld zouden zwichten en, benevens dat het hem walgde tegenover hen
aanvallenderwijze op te treden, had zijn leger, dat tegelijk èn de Franschen èn de
Hollanders het hoofd moest bieden, werk genoeg zonder het nieuwe vermoeienissen
op te leggen. De medeplichtige van den graaf van den Bergh in 1629, de graaf van
Warfusée, die te Luik gevlucht was, kende die omstandigheden. Die gewetenlooze
avonturier zag daarin het middel om weder in genade te komen. Een verraad had
hem Brussel doen ontvluchten; een ander verraad zou hem weder dezes poorten
openen. De moord van La Ruelle, den onbetwisten hoofdman der Grignoux en den
voornaamsten tegenwerker van de Spaansche plannen te Luik, zou hem voorzeker
de erkentelijkheid van den infant doen verwerven. Deze was zekerlijk van zijn
ontwerp onderricht, en zoo hij hem niet aanmoedigde, deed hij toch niets om de
(3)
misdaad te beletten . Spaansche soldaten, op 16 April 1637 heimelijk binnen de
stad

(1)
(2)

Lonchay: op. cit., blz 179.
Hij had hem ‘dueño absoluto’ gewenscht. Lonchay: op. cit., blz. 175. Cf. Bull. de la Comm.

(3)

roy. d'Hist., 2 reeks, deel III [1852], blz. 154, 155.
E. Gachet: L'assassinat du bourgmestre de Liége Sébastien La Ruelle. Bull. de la Comm.

e
e

roy. d'Hist., 2 reeks, deel III [1852], blz. 132 en volg.
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gebracht, vermoordden lafhartig den burgemeester, dien Warfusée ten eten
genoodigd had.
Doch het volk liet de schuldigen den tijd niet om te vluchten. De misdaad was pas
bedreven, of de menigte vierde hare wraaklust den toom. De knechten van den
verrader, de soldaten, een schepen en nog andere verdachten werden om zoo te
zeggen aan stukken getrokken. Het lijk van Warfusée werd naar de markt gesleurd
en met de beenen aan eene galg gehangen. De Karmelieten, beschuldigd van
(1)
medeplichtigheid aan den sluipmoord, verlieten dadelijk de stad ; het
Jezuïetenklooster werd teenemaal uitgeplunderd en de rector met messteken
(2)
gedood . Het lijk van den burgemeester, door priesters bewaakt, bleef drie dagen
lang tentoongesteld in Sint-Lambrechts, en het volk, waaronder ‘kleine kinderen die
(3)
hunnen vader kwamen beweenen’ , defileerde onophoudend voor hetzelve.
Eens La Ruelle dood, vervoerden al de strekkingen die in hem verpersoonlijkt
waren, zich tot het uiterste. Eenigen tijd lang bood Luik hetzelfde schouwspel als
Gent onder het bestuur van Ryhove en van Hembyze. De verbittering dreef de
gemoederen tot de uitzinnigste besluiten en liet de stoutmoedigsten het gezag
bemachtigen. Een protestant, de boogschutterskapitein Bartel Roland, richtte eene
‘krijgsgemeente’ in, en onderwierp de bevolking aan een wezenlijken staat van
(4)
beleg . Onder het bestuur van den burgemeester Bex en van zijne vrienden,
handelde de hoofdstad als onafhankelijke republiek en haalde zij, met Mouzon's
tusschenkomst, hare banden met Frankrijk nauwer toe. Vurige pamfletten
bevestigden de almacht van het door zijne burgemeesters vertegenwoordigde volk
en gaven den bisschop, die beschuldigd werd beroep te doen op de Spanjaards en
de moordenaars, aan de openbare verachting prijs.
Toen riep Ferdinand de hulp in van den keizer en van den

(1)
(2)

Ernst: Tableau historique des suffragants de Liége, blz. 192 (Luik. 1806).
Omtrent de onschuld der Jezuïeten in de gebeurtenis, zie A. Poncelet: La Ruelle et les Jésuites
de Liége. Bull. de l'Institut archéologique liégeois, 1910.

(3)

Bull. de la Comm. roy. d'Hist., 2 reeks, deel III [1852], blz. 168.
Ibid., blz. 183; Lonchay: La principauté de Liége enz., blz. 69.

(4)

e
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kardinaal-infant. Behoudens een Spaansche bezetting te Hoei, kreeg hij niet veel
meer dan vermaningen tot wederstand. Doch het land kon niet in onbandigheid
n

blijven. Den 26 April 1640 bracht de vrede van Tongeren voor de tweede maal
verzoening tusschen den bisschop en de hoofdstad. De onzijdigheid van het
prinsdom en van al zijne vestingen, ook die van Hoei, werd opnieuw bevestigd. Men
maakte zelfs de gelegenheid ten nutte om te verklaren, dat de Luikenaars, hoewel
zij bleven ‘onder de vleugelen en de aan het Heilige Roomsche Rijk verschuldigde
getrouwheid en gehoorzaamheid’, voortaan vrij zouden wezen van elke belasting
aan de Duitsche kreitsen en vorsten, uitgezonderd in geval van oorlog tegen de
(1)
Turken. Het in 1631 gewijzigd verkiezingsreglement van 1603 bleef behouden .
Kortom, de bisschop streek eens te meer de vlag op politiek terrein. Bij het sluiten
van den vrede, scheen hij vooral een einde te willen stellen aan de protestantsche
beweging, die de onlusten ten nutte gemaakt had om zich in de hoofdstad te uiten.
Het verdrag erkende het catholicisme als het eenig geloof van de stad, en de meest
gecompromitteerde Hervormden namen de wijk naar Maastricht.
De bevrediging was overigens slechts oppervlakkig. De partijen waren al te zeer
tegen elkander verbitterd, dan dat een vergelijk vrede stichten kon. De verordeningen
waarbij, de volgende jaren, verboden werd kenteekenen te vertoonen, nog de namen
Chiroux en Grignoux te bezigen, wapens te dragen, vreemde landloopers bij de
(2)
burgerij te doen opnemen , getuigen dat de wrok en de gramschap nog steeds
zeer hevig, ja, onheilspellend waren. De protestanten verwekten nieuwe onrust,
vermits men in 1643 al de inwoners moest verplichten, belijdenis van het catholicisme
af te leggen.
Bij de verrassing van Walcourt door de Franschen, in 1646, kon de volkspartij
haar ongeduld niet langer onderdrukken. Na een wezenlijk gevecht, waarbij
(3)
tweehonderd man op het slagveld bleven , brachten de verkiezingen de Grignoux
aan 't be-

(1)
(2)
(3)

Polain et Bormans: Ordonnances, deel III, blz. 131.
Ibid., blz. 136, 137, 142.
Hénaux: Histoire du Pays de Liége, deel II, blz. 200.
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wind. Onder de aanvoering van Bex en van Bartel Roland trotseerde de hoofdstad
den bisschop meer dan ooit. Ferdinand's kanselier werd vermoord, de schepenen
gebannen; de gemeente verving de bevoegdheid der gewone rechtbanken door
hare eigen rechtsmacht. Men legde lasten op de geestelijkheid; men plunderde de
vaartuigen die door de stad trokken.
Doch de Luiksche democratie moest weldra de begoocheling zien verdwijnen,
waarin zij sedert dertig jaren leefde. Zij had niet begrepen, dat zij slechts almachtig
was omdat Frankrijk en de Vereenigde-Provinciën haar bijstonden en omdat
Ferdinand, die in de Duitsche oorlogen gewikkeld was, niet krachtdadig tegen haar
kon optreden. In den engen kring der plaatselijke politiek besloten en door hunne
driften verblind, zagen de leiders niet, dat hare macht slechts afhing van de macht
harer beschermers en van de wederwaardigheden des vorsten. Werkelijk bevond
e

zij zich in denzelfden toestand als in de XV eeuw, toen zij, de vijandschap der
huizen van Frankrijk en van Bourgondië en de bondgenootschap van Lodewijk XI
ten nutte makend, Karel den Stoute dacht te kunnen wederstaan. Doch eens te
meer had de vreemde politiek haar slechts uit eigenbelang aangemoedigd en
opgejaagd. Het oogenblik was daar, waarop de regeeringen van Parijs en van den
Haag hare diensten konden missen en haar alleen tegenover haren bisschop zouden
laten, evenals Lodewijk XI haar vroeger alleen gelaten had tegenover den
verschrikkelijken hertog. De verdragen van Munster en van Westfalen herstelden
den vrede tusschen de Vereenigde-Provinciën en Spanje en tusschen den keizer
en den koning van Frankrijk; derhalve hadden hare beschermers geenerlei reden
meer om hare gedurige beroering in de hand te werken en kon de bisschop zijn
leger, dat tot hiertoe aan den Rijn gevochten had, tegen haar aanwenden. Nu was
't uit met zijne lankmoedigheid, die de Grignoux zoo lang verstout had. Reeds op
10 November 1648 verklaarde Ferdinand, dat al de besluiten van de Luiksche
rechtsmacht ongeldig waren. In Mei van het volgend jaar verbiedt hij te gehoorzamen
aan de verordeningen der hoofdstad, en, daar die bevelen geenerlei uitwerksel
leveren, verklaart hij op 28 Juni dat hij desnoods zijne
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toevlucht tot geweld zal nemen. In Augustus verschijnt zijn neef Maximiliaan-Hendrik
(1)
vóór de wallen, aan het hoofd der keurvorstelijke troepen .
Toen moesten de neringen wel inzien, hoe onnoozel en onberaden hare politiek
geweest was. Opgewonden en strijdlustig, hadden zij er niet aan gedacht dat geweld
slechts voor geweld wijkt en dat het niet voldoende is zich onzijdig te verklaren om
eeuwig buiten gevaar te wezen, en op vreemde hulp te rekenen om die te verkrijgen.
Ontwapend tegenover haren vorst, dien zij, in haar onverstand, om zijne schijnbare
zwakheid steeds veracht hadden, bleef haar niets over dan zich te onderwerpen.
n

Den 23 September 1649 was het verkiezingsstelsel der hoofdstad teenemaal
omgewerkt. Sedert dien namen de neringen, onbekwaam verklaard om zich met
de ‘openbare rust en welzijn’ te bemoeien, geen deel meer aan de aanstelling des
magistraats. De beide burgemeesters en de dertig gezworenen der stad werden in
gelijk getal genomen in eene lijst van vier en veertig personen, door den bisschop
en door den stedelijken raad aangewezen. De rechtsmacht des raads werd door
die der schepenen vervangen. De twee en dertig neringen verloren het recht te
vergaderen, zelfs ter gelegenheid van de vragen om belastingen, en verloren
derhalve de bevoegdheid, het heffen van de door de drie Staten des lands toegestane
(2)
beden van hare stemming te doen afhangen .
De republikeinsche vrijheid, welke de Luikenaars, door de omstandigheden
begunstigd, te midden der onlusten zoo lang hadden kunnen behouden, werd dus
door de hoogere macht des vorsten verplet. De krachten der hoofdstad stonden
geenszins in verhouding tot die van een Ferdinand van Beieren. Zij had zich wellicht
kunnen verdedigen tegen een plaatselijken bisschop, die slechts over eigen
hulpmiddelen beschikte, en misschien ware zij er in gelukt, zich als vrije Rijksstad
te doen erkennen. Doch de verwikkelingen der Europeesche politiek, die haar den
machtigen keurvorst van Keulen tot prelaat ge-

(1)
(2)

M. Huisman: Essai sur le règne du prince-évêque de Liége Maximilien-Henri de Bavière, blz.
36 en volg. (Brussel, 1899).
Polain et Bormans: Ordonnances, deel III, blz. 169.
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geven hadden, hadden meteen over haar lot beschikt. Zij kon dit slechts eenigen
tijd ontgaan, dank zij de wisselvalligheden der internationale conflicten waarin zij
meegesleept werd, en die haar de baatzuchtige hulp der vijanden van het
Oostenrijksche huis verstrekten. Die kleine democratie was niet bij machte zich
haren vorst op te dringen en kon derhalve slechts bij onbandigheid en wanorde
bestaan. Zij slabbakte te midden van een woelige krachtdadigheid, en verloor hare
krachten in een ijdelen partijstrijd, zonder iets blijvends of duurzaams te stichten.
Een geregelde regeering was onmogelijk te midden van de geweldenarijen eener
menigte die zich niet bedwingen kon. Niet alleen leefden de Grignoux bestendig in
opstand tegen hunnen vorst: door de wet aan de Staten te willen stellen, stonden
zij tegen het prinsdom zelf op. De voortduring van zulk een staat van zaken had
zekerlijk den ondergang of de verbrokkeling des lands verwekt. De zegepraal van
Ferdinand vermeed het eene en het andere. De herstelling van het vorstelijk gezag
was werkelijk de herstelling van het gezag van den Staat.
Overigens maakte de bisschop geen misbruik van zijne gemakkelijke zegepraal.
Hij liet de privileges van de hoofdstad en van het land ongedeerd en wachtte zich
wel, de aloude instellingen ten voordeele van het absolutisme af te schaffen. Toch
ging, van toen af, het Luiksche gemeentewezen den weg van dat van België op.
Zonder de oude vormen af te leggen, kreeg het meer en meer een monarchalen
geest. Het werd beheerscht door het gezag des vorsten, evenals de stad Luik zelve
voortaan in bedwang gehouden werd door de vesting, welke Ferdinand, in 1650,
op de hoogte van Sainte-Walburge liet bouwen.
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Vierde boek
De beschaving in de katholieke Nederlanden
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[Inleiding]
Gedurende de lange rust van het Twaalfjarig Bestand, werd de scheiding tusschen
de Vereenigde-Provinciën en het katholieke België zoo volledig, dat beide een
gansch verschillend uitzicht kregen. De tegenovergestelde strekkingen die hen
bezielden, en wier algeheele ontwikkeling door den oorlog belemmerd werd, uiten
zich nu onwraakbaar in elks eigen beschaving. Terwijl de Republiek lucht geeft aan
haren protestantschen ijvergloed door den strijd tusschen Arminianen en Gomaristen,
en aan hare politieke bedrijvigheid door den strijd tusschen den prins van Oranje
en de Staten-Generaal, bloeit haar economisch leven met een onvergelijkelijke
kracht. Terwijl zij de eerste zeemogendheid en de eerste kapitaalmogendheid der
wereld wordt, worden hare verstandelijke strevingen - opgewekt door de algemeene
ontwikkeling der maatschappij en door de aandrift van de schitterende schaar der
Belgische Calvinisten, die op haar gastvrijen bodem een veilige wijkplaats vonden
- roemvol bevestigd door den bloei van letteren en wetenschappen en weldra door
een nog grooteren bloei der kunst.
Rembrandt ziet het daglicht te Leiden in 1606, twee jaar vóór dat Rubens zich te
Antwerpen vestigt, en die beide namen besluiten gansch de tegenstelling tusschen
de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden. Inderdaad, evenals Rubens' kunst, is
e

het België der XVII eeuw katholiek en monarchaal. De Kerk, nauw met den vorst
verbonden, beheerscht haar en drukt er haren stempel op. Zij maakt het Bestand
ten nutte om zich in te richten, en zij legt evenveel bedrijvigheid aan den dag tot het
vermenigvuldigen harer godsdienstige orden, liefdadige stichtingen en
onderwijsgestichten, als de Amsterdamsche kooplieden tot het uitrusten van schepen
en het
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oprichten van kantoren. Het bouwen van nieuwe kloosters en van glimmende kerken
in barokstijl verandert het uitzicht der steden. De hoogescholen van Leuven en van
Dowaai leggen zich een stipte orthodoxie op en geven blijk van een volstrekte
gehoorzaamheid aan het pausdom; de Jezuïeten openen hunne colleges aan de
zonen van de burgerij en van den adel, terwijl de Zondagsscholen aan de kinderen
des volks het godsdienstig onderricht geven.
Nergens is het verbond tusschen Kerk en Staat zoo innig, als aan het hof van
Albertus en Isabella. En die nauwe verstandhouding verklaart zich niet alleen door
de persoonlijke overtuiging der vorsten; zij strookt ook met hun belang. Want terwijl
de katholieke restauratie het Calvinisme deed verdwijnen, verdreef het ook de
republikeinsche denkbeelden die samen met hetzelve verspreid geworden waren.
Overal waar zij zegepraalt, bestrijdt zij de antimonarchale leerstellingen. In stede
van het souverein gezag aan het volk te geven, geeft zij het aan God, welk het aan
de vorsten overdraagt. Aldus moeten de vorderingen van de rechtgeloovigheid
noodzakelijkerwijze die van het monarchaal gezag medebrengen. De vorst hangt
niet meer van zijne onderdanen af en blijft buiten dezer bereik. Zij moeten hem
gehoorzamen zooals hij zelf moet gehoorzamen aan God, wil zeggen aan de Kerk,
die hem op de aarde vertegenwoordigt. Slechts als hij Gods gebod overtreedt hetzij
door de ketterij aan te hangen, hetzij door eene dwingelandij uit te oefenen die
strijdig is met de christelijke liefde en rechtvaardigheid, mag hij wettiglijk afgezet
worden Niemand dan de paus, stadhouder van Christus op de aarde, heeft recht
van toezicht op hem, waaruit volgt dat het absolutisme, enkel door de voorschriften
van den godsdienst getemperd, de regel van den katholieken Staat wordt.
Albertus en Isabella hebben op zulk absolutisme zoo zeer aanspraak gemaakt
als de andere vorsten van hun tijd, doch zij konden het op verre na niet algeheel
verwezenlijken. Onder hen, evenals onder de Spaansche landvoogden die hen
opvolgden, bestond de staatsregeling uit een overigens zeer ongelijke mengeling
van zuivere monarchie en van aloude vrijheden.
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Het vorstelijk gezag bemachtigde teenemaal het hoofdbeheer, doch het liet, in de
provinciën, de vrijdommen bestaan welke het niet hinderden en welke zich
langzamerhand de voorwaarden van het nieuw stelsel aanpasten. Vergeleken met
dat van Frankrijk of van Spanje, kan het politiek stelsel dat in de eerste helft der
e

XVII eeuw in België ingevoerd werd, voorzeker een gematigd absolutisme geheeten
(1)
worden .
In spijt van de zelfstandigheid die het land gelaten werd, verviel het echter weldra
e

in lamlendigheid. Het burgerlijk bewustzijn, dat in de XVI eeuw zoo levendig is en
zich in de Vereenigde-Provinciën zoo krachtdadig ontwikkelt, verslapt zoo snel dat
het op het einde der godsdienstoorlogen totaal verdwenen is. Want de regeering
der katholieke Nederlanden, eerst aan de suzereiniteit van Spanje en, sedert den
dood van aartshertog Albertus, aan deszelfs souvereiniteit onderworpen, is
overgelaten aan het bestuur eener vreemde mogendheid, waardoor het de eener
nationale regeering onontbeerlijke vrijheid van handelen mist. In alle belangrijke
zaken, volgt zij de uit Madrid ontvangen bevelen op, en hare onderworpenheid wordt
hoe langer hoe grooter. Zij vermijdt dan ook zorgvuldig alle voeling met de openbare
denkwijze, welke, zooals de Staten-Generaal van 1598, van 1600 en van 1632 het
bewezen hebben, niet nalaten zou, handelingen te eischen die strijdig zijn met de
Spaansche belangen. Uit noodzakelijkheid, zondert zij zich van het volk af, beijvert
zij zich hare inzichten te verbergen en sluit zij hetzelve in de alledaagschheid van
het gewestelijk bestuur. Hoezeer ook het welzijn hunner onderdanen toegedaan,
bleven Albertus en Isabella voor hen toch vreemdelingen, die zich beijverden hunne
plichten te volbrengen te Brussel, evenals zij die te Lissabon, te Napels of te Milaan
zouden volbracht hebben. Later waren de Spaansche landvoogden als het ware
generaals, die hun kamp in de provinciën opgeslagen hadden, zonder de minste
voeling met dezelve. Eeuwig afwezig, gaf de koning slechts teeken van leven door
de mercedes, de pensioenen

(1)

Het land was daarvan volkomen bewust. Zie, b.v., in Henrard: Catherine de Médicis, blz. 242,
een merkwaardig pamflet waarin de regeering van België met die van Frankrijk vergeleken
wordt.
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en de adellijke titels die bij de geldzuchtige ambtenaars de toewijding en bij de
eergierige edelen de vorstentrouw onderhielden. In de andere Staten, zijn
koningsgezindheid en vaderlandsliefde één en gaat de koning door als de
belichaming zijns volks. In België verklaart de lijdzame trouw aan een Philips III of
aan een Philips IV zich slechts door de historische overlevering, door de gewoonte,
door de onderwerping aan het onvermijdelijke.
En de onverschilligheid van het land voor den vorst wordt slechts geëvenaard
door de onverschilligheid van den vorst voor het land. Het is den koning voldoende,
dat het land weer katholiek en gehoorzaam geworden is. Meer vraagt hij niet dan
dat de gewesten geregeld de belasting betalen. Zijne landvoogden krijgen alleen
opdracht te zorgen voor de proviandeering der troepen en voor het onderhoud der
vestingen. De hardnekkigheid waarmede hij in het Noorden al wat nog rest van
Spanje's macht en aanzien verdedigt, steekt af bij zijne lamlendigheid en zijne
zorgeloosheid voor al het overige. Na den dood van Albertus, ziet men geen enkele
hervorming in bestuurszaken, geen enkele ernstige poging meer om handel of
nijverheid te verheffen, niet het minste blijk van welwillendheid meer voor de
ongelukkige bevolking, die gedoemd is tot een altijddurenden, rampvollen oorlog.
Ongehoord onrecht! De handel met Indië blijft tot in 1640 den Belgen ontzegd. De
weinige sporen welke de Spaansche overheersching ‘herwaarts over’ achterliet,
volstaan overigens om dezer onvruchtbaarheid te bewijzen. Eenige familienamen,
eenige grafschriften, eenige stukken in de archieven, is schier alles wat daarvan
overblijft. Van die beschaving, die zoo schitterend geuit werd door Velasquez en
Cervantes, kregen de Nederlanden niet het minste deel!
De verzwakking van 's lands wilskracht komt overigens eerst in het midden der
e

XVII eeuw in het volle daglicht. Onder de regeering der aartshertogen, werden de
voorboden van het economisch en staatkundig verval niet opgemerkt, om den wille
van den bloei der kunsten, van de op elk gebied van het maatschappelijk leven door
de Kerk betoonde bedrijvigheid, van
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de dank zij het Bestand aangewende pogingen om handel en nijverheid op te beuren.
Doch gedurende de volgende jaren is de val zoo algemeen als jammerlijk. De
verarming, de onzekerheid van het morgen, de rampen van den oorlog verdorren
al de levensbronnen des lands. Onder de rampen die hetzelve verpletten, zoekt het
troost in den godsdienst. De Kerk legt de hand op zijne beste elementen en
onderhoudt alleen nog een verstandelijke beweging, die, te midden eener algemeene
verstomping, ook weldra zal ophouden.
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Hoofdstuk I
De godsdiensttoestand
I
De door Alexander Farnese aan de herwonnen steden opgelegde capitulatiën
beslisten over het lot van het protestantisme in België. Het nieuwe geloof had geene
diepe wortels in het platteland geschoten. Hoogstens was het hier en daar, door
ons onbekende omstandigheden, in een afgelegen dorp binnengedrongen, zooals
bijvoorbeeld te Dour in Henegouw, te Maria-Hoorebeke, te Mater, te Etichove en te
Estaires in Vlaanderen, te Hodimont in Limburg, die tot huidigen dage, evenals
Nessonvaux in het Land van Luik, hunne oude hervormde gemeenten behouden
hebben. Doch werkelijk had het Calvinisme den tijd niet om zich op den buiten te
verspreiden. Zoo, in de omstreken der steden, de katholieke eeredienst ontredderd
werd hetzij met opzet, hetzij meestal ten gevolge van den oorlog, die de verwoesting
van tal van kerken medebracht, bleek het, bij den terugkeer der Spanjaards, dat hij
al zijn invloed op de landelijke bevolking behouden had. Het Calvinisme was dus,
evenals het Christendom zelf bij zijn ontstaan, slechts een godsdienst van
stedelingen. En nog was het, toen het voor het geweld moest bukken, verre van de
meerderheid van de bevolking der steden te bezitten.
Hoe uitsluitend het ook geheerscht heeft in de meeste steden van Vlaanderen
en Brabant, toch mocht het er slechts op een
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beperkt aantal innig overtuigde aanhangers bogen. Een klein aantal geloovigen
waren er in gelukt, door den steun der patriotten en door hunne eigen wilskracht en
stoutmoedigheid, het gezag te bemachtigen. Hun politieke invloed was weldra in
een godsdienstigen invloed ontaard. Uit haat tegen Spanje, hadden de katholieken
in den beginne hen laten begaan. Toen zij aan verzet dachten, was het te laat.
Onmachtig, moesten zij hunne priesters zien verjagen, hunne kerken zien sluiten,
de beoefening van hun godsdienst zien verbieden. De rijksten of de geloovigsten
onder hen verlieten het land. De anderen, natuurlijk de talrijksten, moesten zich aan
het noodlot onderwerpen. Velen zelfs gaven blijken van trouw aan het zegevierend
geloof. De armen vooral, om de hulp der openbare weldadigheid niet te ontberen,
woonden talrijk de preeken bij en zonden hunne kinderen naar de gereformeerde
scholen.
Doch die staat van zaken duurde niet lang genoeg om in België, zooals in Holland,
het oud geloof door het nieuwe te vervangen. Zeven of acht jaren zijn niet voldoende
om een volk van godsdienst te doen veranderen. Uitgezonderd te Antwerpen,
waarheen de uit de andere steden des lands gebannen Calvinisten gevlucht waren,
was het grootste deel der burgerijen, op het oogenblik van Farnese's zegepralen,
nog in den grond katholiek. Al degenen die, uit voorzichtigheid, uit belang of uit
noodzaak, eene bekeering geveinsd hadden, verzoenden zich dadelijk met de Kerk.
Vóór de belegering van Nieuwpoort raamde men het aantal protestanten dier stad
(1)
op drie duizend; na de overgave, vond men er nog drie . Overal zijn de bisschoppen
verheugd over de vroomheid der bevolking. In 1585 zijn in de kerken te Gent en te
Brugge zooveel gereformeerden die vragen om te biechten, dat de priesters
(2)
nauwelijks den tijd hebben om de mis te lezen . Zelfs te Antwerpen stelt Laevinus
Torrentius in 1585 vast, dat het catholicisme, hetwelk twee jaar te voren schier
(3)
uitgedoofd was, van dag tot dag aanwint .

(1)
(2)
(3)

Gossart: La domination espagnole, blz. 147.
Piot: Correspondance de Granvelle, deel XII, blz. 249.
e

Bull. de la Comm. roy. d'Hist., 3 reeks, deel XI [1869], blz. 216. Toch waren er nog tamelijk
veel protestanten in de diocese in 1607. Analectes pour servir à l'Hist. Ecclés., deel IX, blz.
437.
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Het is waar, dat te dien tijde schier al de afgescheidenen, die hun geloof niet hadden
willen afzweren, hunne goederen verkocht hadden en naar Holland of Zeeland
uitgeweken waren. In 1585 komen, alleen in de Calvinistische gemeente van
(1)
Middelburg, 1155 nieuwe leden bij . Het volgend jaar liet de hertog van Leicester
aan 136 te Antwerpen gevluchte Waalsche gezinnen toe, zich in de
(2)
Vereenigde-Provinciën te vestigen . Te Gent liep de mare dat, na de inneming der
stad, 9,000 paspoorten gevraagd geweest waren, en het derde der huizen bleven
(3)
er langen tijd ledig staan . Dat zijn zeer onvolledige inlichtingen, die niet toelaten
zelfs benaderend het cijfer der uitgeweken protestanten te ramen. Men heeft het
(4)
zonder voldoende bewijzen op meer dan 100,000 man geschat , en die schatting
is des te onaannemelijker daar een aanzienlijk getal uitgewekenen in de laatste
e

(5)

jaren der XVI eeuw naar België terugkeerden . Doch, bleek de uitwijking niet zeer
belangrijk, wat het aantal betreft, zoo was zij het wèl, voor de hoedanigheid. Het
grootste deel der overtuigde Calvinisten behoorde tot de geletterde burgerij, tot den
groothandel of tot de beste handwerkslieden. Hun vertrek beroofde het land van
een groot deel zijner geleerdste en bedrijvigste elementen. Dat getuigen de groote
diensten, welke uitgewekenen zooals de Brusselaar Frans van Aerssen, de
Gentenaar Daniël Heinsius, de Doornijkers Jacob en Isaak Lemaire, de Bruggeling
Simon Stevin, de Antwerpenaars W. Usselincx, G. van Coninxloo en veel anderen,
op het gebied van staatkunde, wetenschappen, kunsten, handel of scheepvaart aan
(6)
het gastvrije Holland bewezen .
Het spreekt van zelf, dat niet al de hervormden de uitwijking

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

F. Nagtglas: De algemeene Kerkeraad der Nederduitsch-hervormde gemeente te Middelburg,
blz. 9 (Middelburg, 1860).
J. Eggen: De invloed door Zuid-Nederland op Noord-Nederland uitgeoefend, blz. 213 (Gent,
1908).
Vanden Vyvere: Chronycke van Ghendt, uitg. F. De Potter, blz. 375 (Gent, 1885). Andere
bijzonderheden in Eggen: op. cit., blz. 10 en volg.
Eggen: op. cit., blz. 10.
Vanden Vyvere: Chronycke van Ghendt, blz. 384; F. De Potter: Deuxième cartulaire de Gand,
blz. 239.
Voor de uitwijking over 't algemeen, zie J. Eggen: op. cit.
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verkozen boven de verplichting machteloos de zegepraal der Kerk toe te zien. Velen
hunner deden zooals de meeste katholieken gedurende het Calvinistisch tijdvak
gedaan hadden. Zij zwoeren openlijk hun geloof af, doch bleven het heimelijk
(1)
getrouw . Zelfs liet het Bestand van 1609, dat het vrije verkeer tusschen België en
de Vereenigde-Provinciën herstelde, aan die van de nabij de grens gelegen steden
toe, gemeenschap met hunne geloofsgenooten uit het Noorden te hebben. Onder
voorwendsel van zaken, van markten, van bezoeken of uitstapjes, gingen zij van
Gent en Antwerpen naar Aardenburg en Lillo, waar zij de preeken bijwoonden,
hunne kinderen door de herders lieten doopen, ja het poorterschap kochten om het
(2)
recht te verkrijgen hun godsdienst te belijden . In 1610 stelde de derde synode van
de diocese Antwerpen vast, dat het onmogelijk geworden was, de betrekkingen van
(3)
de bevolking met de ketters te beletten .
De Hollandsche en Zeeuwsche consistories maakten natuurlijk de gelegenheid
ten nutte. In spijt van het verdrag, onderhielden zij een tamelijk hevige propaganda
in Vlaanderen en in Brabant; en men verweet aan de overheid der Republiek, dat
zij in de dekenijen van Breda en van Bergen-op-Zoom een wezenlijken veldtocht
(4)
tegen het catholicisme ondersteunde . De regeering kon de grens voor de
Calvinistische herders niet sluiten, en het was zeer moeilijk hun gedrag na te gaan,
zoodra zij binnen de provinciën waren. Een plakkaat van 1617, dat hun beveelt zich
te laten kennen aan den magistraat der steden welke zij doorreizen, bewijst hoezeer
(5)
men hen wantrouwde . Te vergeefs had een ander plakkaat, pas een jaar na het
Bestand, verboden ‘te disputere op het stuck van de

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

In 1606 is het volk der omstreken van Doornijk, te Rosult en te Celles indevotissimus, en zegt
men dat er protestanten te Saint-Amand zijn. Bulletin d'études de la province de Cambrai,
1908, blz. 173.
De Ram: Synodicon Belgicum, deel I, blz. 508, deel III, blz. 369, deel IV, blz. 282; Chapeaville:
Gesta episcoporum Leodiensium, deel III, blz. 670; Van Meteren: Histoire, fol. 663; Analectes
pour servir à l'Hist. Ecclés. de la Belgique, deel I [1864], blz. 101.
De Ram: Synodicon Belgicum, deel III, blz. 120.
Analectes, loc. cit. Cf. Placcaeten van Vlaenderen, II, blz. 30.
De Potter: Petit cartulaire de Gand, blz. 179, 183.
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(1)

Religie’ ; te vergeefs trachtte men te beletten dat schriften tegen de Kerk onder het
(2)
volk verspreid werden ; te vergeefs verbood men op straffe van arbitraire boete en
(3)
altijddurende verbanning, preeken te houden of daaraan deel te nemen . De
aangroei van het protestantisme verried zich zelfs door de vermindering van het
aantal kinderen die de catechismuslessen bijwoonden. Te Gent stelde men in 1620
in sommige parochiën vast, dat meer dan de twee derden der leerlingen niet naar
(4)
de Zondagsscholen kwamen . Zelfs waren op zeker oogenblik gevaarlijke wanorden
te vreezen. In 1609 had men anabaptistische preeken verrast, die 's nachts tusschen
Meerendree en Lovendegem gehouden werden, en het jaar nadien liet de Raad
van Vlaanderen een kerel aanhouden, die de beelden in de kerk van Gontrode
(5)
beleedigd had .
De hervatting van den oorlog zonderde de Belgische protestanten opnieuw af en
stelde een einde aan de onder hen ontstane gisting. Toch kloeg de fiscaal van
Ieperen in 1627 nog, dat de ketterij langsheen de kust en in de zeesteden
(6)
voortwoekerde . Blijkbaar overdreef hij. Toch staat het vast, dat de overblijfselen
e

der hervormde gemeenten tot in de tweede helft der XVII eeuw bleven voortleven
te Doornijk, te Valencijn, te Gent, te Brussel, te Antwerpen en in enkele andere
plaatsen van Vlaanderen en Brabant. De inneming van Maastricht en van de
omliggende plaatsen door Frederik-Hendrik, in 1630, had een tamelijk bedrijvige,
doch kortstondige protestantsche beweging in het Land van Luik en in Limburg voor
gevolg. En, na den vrede van Munster, moest de regeering er wel in toestemmen,
dat de in België verblijvende Hollanders hunnen godsdienst beleden, doch zonder
(7)
ergernis te geven . Eenige Doornijksche en

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

Placcaeten van Vlaenderen, II, blz. 30.
Ibid., II, blz. 17.
Ibid., II, blz. 30.
De Ram: Synodicon Belgicum, deel IV, blz. 281.
V. Gaillard: Archives du Conseil de Flandre, blz. 448, 450.
Correspondance du Conseil de Flandre, bundel 135, in het Rijksarchief te Gent.
Omtrent den toestand der protestanten na dien tijd, zie E. Hubert: Le protestantisme à Tournai
e

pendant le XVIII siècle (Brussel, 1903); Une page de l'histoire religieuse de la Flandre au
e

XVIII siècle. Le Protestantisme à Donlieu-Estaires (Brussel, 1903); Les Etats Généraux des
Provinces-Unies et les protestants du duché de Limbourg (Brussel, 1904); Les Pays-Bas
espagnols et la République des Provinces-Unies depuis la paix de Munster (Brussel, 1907);
e

Les Eglises protestantes du duché de Limbourg pendant le XVIII siècle (Brussel, 1908).
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Valencijnsche protestanten hoopten vruchteloos dezelfde gunst te genieten, door
(1)
zich in eene of andere Hollandsche stad het poorterrecht aan te schaffen . Doch
de gematigdheid, welke de staatkunde tegenover de Republiek oplegde, werd
geenszins tot de landslieden uitgebreid. Zoo men uit vrees voor protesten van den
Haag, de kleine evangelistische gemeenten van Dour en Hoorebeke liet bestaan,
en zoo het aan de afgescheidenen van het hertogdom Limburg toegelaten was,
niettegenstaande de vermaningen der pastoors, de kerkhoven van Eupen en van
(2)
Hodimont met de katholieken te deelen , bleef de Staat overal elders elken
niet-orthodoxen godsdienst volstrekt verbieden. In 1655 nog, verdreef een plakkaat
de herders uit het land die er nu en dan eens kwamen om de laatste afstammelingen
(3)
der Geuzen in hun geloof bij te staan . De geringheid dier overblijfselen getuigt
hoezeer het protestantisme in België vervallen was onder het grondbeginsel van
den Staatsgodsdienst. De zwarigheden, die het de regeering naderhand nog moest
berokkenen, waren slechts het gevolg van de tusschenkomst der
Vereenigde-Provinciën ten voordeele harer eigen onderdanen.
In een tijd dat de godsdienst des vorsten noodzakelijkerwijze die des volks moest
wezen, was die verdwijning noodlottig van den dag af, waarop het land weder onder
e

de overheersching van den koning van Spanje kwam. Toen op het einde der XVI
eeuw de Kerk en de Hervorming tegenover elkander stelling genomen hadden, werd
de strijd tusschen beide voortgezet, niet met persoonlijke propaganda, doch met
de wapens en de staatkunde. Van toen af was de verschrikkelijke beteugeling met
dewelke men vroeger gepoogd had de voor immer verdwenen godsdienstige eenheid
te verdedigen, nog slechts een nuttelooze wreedheid en eene aanleiding tot wanorde.
De Staat bepaalde er zich bij, zijn godsdienst samen met zijne souvereiniteit op te
leggen,

(1)
(2)
(3)

Placcaeten van Vlaenderen, III, blz. 5.
Hubert: Les Eglises protestantes du duché de Limbourg, blz. 40 en volg., 50.
Placcaeten van Brabant, deel III, blz. 34; F. De Potter: Petit cartulaire de Gand, blz. 235.
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en wèl door dezelfde middelen. Hij liet de afvalligen niet meer ter dood brengen; hij
vergenoegde zich, hen met den burgerlijken dood te straffen en de Kerk tot hunne
bekeering te helpen.
Overigens werden de bloedplakkaten van Karel V geenszins ingetrokken: men
e

liet ze in onbruik vallen. In de laatste jaren der XVI eeuw, verwekte de schrik dien
de Wederdoopers inboezemden, nog eenige folteringen. In 1588 beval de Raad
van Vlaanderen de leden der sekte, die in de omstreken van Hondschoote bestond,
(1)
strengelijk te vervolgen ; toen, het volgend jaar, twee hunner door de schepenen
(2)
van Gent aangehouden werden, aarzelde hij niet, hen te doen ter dood brengen ;
(3)
ten slotte werd, in 1597, eene anabaptiste, Anna Hove, te Brussel levend begraven .
Met dien dood sluit de lange martelaarslijst van het Belgisch protestantisme.
Langzamerhand zelfs, vervolgden de rechtbanken de rustige afgescheidenen niet
meer; zij traden nog slechts op in geval van vijandelijke uitingen tegen het
catholicisme, welke, als wanbedrijven tegen de openbare rust, met boete of geeseling
(4)
gestraft werden . Hun ijver werd zelfs zoo flauw, dat een plakkaat, in 1614, hun
meer strengheid moest bevelen. Hunnerzijds betuigden de geestelijke rechters
hunne misnoegdheid over de weinige hulp, die de burgerlijke ambtenaars hun
(5)
leenden .
e

Feitelijk vermindert de Staat sedert het begin der XVII eeuw schier uitsluitend
zijne rol tot die van eenvoudigen helper der Kerk voor het bekeeren der ketters.
Reeds in 1585 had Farnese, te Leuven, eene vergadering van Jezuïeten en
vertegenwoordigers der bedelorden belegd, ten einde met hen naar de beste
middelen uit te zien om de protestanten van Valencijn, Door-

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Inventaire sommaire des Archives municipales de Hondschoote, G.G. blz. 7 (Rijsel, 1876).
De Potter: Petit cartulaire de Gand, blz. 111.
Henne et Wauters: Histoire de Bruxelles, deel II, blz. 7. Van Meteren stelt het feit in 1589,
Grotius in 1597.
Gaillard: Archives du Conseil de Flandre, blz 448, 450. - Men mag niet, als tot de beteugeling
der ketterij behoorende, het hangen, rond 1589, van een inwoner van Hondschoote
beschouwen, die een zendeling der in Engeland uitgeweken protestanten geherbergd had.
Inventaire des Archives de Hondschoote, F.F. blz. 2.
Placcaeten van Vlaenderen, III, blz. 3; Correspondance du Conseil de Flandre, bundel 135,
in het Rijksarchief te Gent; Cauchie et Maere: Instructions des Nonces, blz. 108. De nuntius
klaagt er over, dat Albertus, niettegenstaande zijne godsvrucht, de ketters niet verontrust,
ten einde de gunst des volks te genieten.
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(1)

nijk, Gent en Antwerpen tot de Kerk terug te brengen . De zegepraal van het
catholicisme en de vestiging zijner inrichting overeenkomstig de te Trente besloten
hervormingen, leverden overigens schier dadelijk voortreffelijke toezichts- en
propagandamiddelen. De diocesane synoden verplichten de ouders, hunne kinderen
naar de Zondagsscholen te zenden, op straffe van beroofd te worden van de hulp
(2)
der ‘Heiliggeesttafelen’ , bevelen slechts beproefde katholieken als vroedvrouwen
aan te stellen en haar te doen zweren, toe te zien dat de kinderen die zij ter wereld
helpen brengen, gedoopt worden; herinneren aan de pastoors, dat zij hunne door
ketterij besmette parochianen, alsmede die welke naar de godsdienstige diensten
niet komen, aan de bisschoppen moeten aanklagen; onderwerpen drukkerij en
boekhandel aan het strenge toezicht der censuur. De regeering en de plaatselijke
magistraten gaan de uitvoering dier maatregelen na en bekrachtigen die door
(3)
plakkaten of verordeningen . De boekhandel is het voorwerp eener bijzondere
bezorgdheid. In 1610 wordt verboden, buitenslands gedrukte boeken in te voeren,
zoo deze niet vooraf door de geestelijke overheid goedgekeurd zijn. Wie een
verboden boek leest, wordt gestraft met eene boete van tien gulden en kan bij
herhaling als ketter behandeld worden; wie zulk een boek voortgeeft, wordt
gegeeseld. De drukkers moeten aangenomen worden door de bisschoppelijke
(4)
overheid en dezelve een afdruk onderwerpen van alle door hen gedrukte werken .
Met zulk een stelsel moest alles wat van het protestantisme nog overbleef op den
duur wel gesmacht worden. Slechts in zeer buitengewone omstandigheden en in
rijke en onafhanke-

(1)
(2)

(3)

Analectes pour servir à l'Hist. Ecclés., deel IX, blz. 336.
Reeds had de eerste synode van Mechelen, in 1570, beslist ‘quia pauperes plerumque
negligentiores sunt circa suarum prolium institutionem, debent et illi per substractionem
eleemosynarum mensae pauperum cogi ut quas habent proles ad has scholas mittant’. De
Ram: Synodicon Belgicum, deel I, blz. 122. Cf. ibid., deel IV, blz. 285.
In 1608 maakten de aartshertogen de meeste beslissingen van de in 1607 te Mechelen
e

(4)

gehouden 3 provinciale synode verplichtend. Placcaeten van Vlaenderen, II, blz. 125.
Placcaeten van Vlaenderen, II, blz. 17, 19. Die plakkaten zijn slechts de herhaling van die
van 1570. Ibid., blz. 8. - Cf. De Ram: Synodicon Belgicum, deel III, blz. 122.
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lijke gezinnen, konden sommige ouders, niettegenstaande de verplichte
catechismusles, het verbod van alle niet-orthodoxe boeken, het toezicht van de
vroedvrouwen, de gedwongen bijwoning der kerkelijke diensten, hunne kinderen in
hun geloof opleiden. De armen konden niet lang wederstaan: dadelijk werden zij
beroofd van de aalmoezen die hen hielpen leven. Men bedenke daarbij, dat de
kloosters de pogingen der wereldlijke geestelijkheid krachtdadig ondersteunden.
De Jezuïeten vooral en de Recollecten verkregen, door hunne stappen bij de familiën,
hunne gedurige voeling met de bevolking, hunne tusschenkomst op elk gebied der
maatschappelijke bedrijvigheid, veel merkwaardiger uitslagen dan de geestelijkheid
der parochiën, welke de bemoeiingen dier overweldigende medewerkers soms
driftig maakten. Bovendien waren het uitsluitend de monniken, en vooral de
Jezuïeten, welke die talrijke pamfletten opstelden, waarin, in een eenvoudige, soms
koddige en gemeene taal, de protestantsche geloofsbegrippen, ten voordeele van
(1)
de katholieke leer, weerlegd, gelasterd of verdraaid werden .
In zulke omstandigheden werd het schier overbodig, de aanhangers van een
geloof dat noodlottigerwijze moest uitsterven, nog te verontrusten. Werd een ketter
aangeklaagd, zoo werd hij vóór den bisschop of vóór den officiaal ontboden, die
hem een leeraar aanwees om hem te bekeeren. Bijna altijd verkreeg men aldus
een toch schijnbare afzwering. Alleen als de schuldige koppig bleef, werd hij voor
(2)
den wereldlijken rechter gezonden en tot verbanning veroordeeld . Doch, hoe verder
e

in de XVII eeuw en hoe meer het verval van het protestantisme blijkbaar werd,
vermeed men, over het algemeen, de beteugeling tot het uiterste te drijven. Sommige
gekende Calvinisten ontsnapten zelfs aan alle vervolging, dank zij den glans van
hun maatschappelijken stand of van hunne talenten,

(1)

e

Hier zinspeel ik slechts op de populaire pamfletten, waarvan de eerste op het einde der XVI
eeuw verschenen. Zie o.a. die van den Benedictijner Cornelis Vrancx (Bibliotheca Belgica,
r

(2)

n 165). In de Bibliographie gantoise van F. Vander Haeghen, vindt men een interessante
lijst van dergelijke werkjes, die een nadere studie verdienen.
Analectes pour servir à l'Hist. Ecclés., deel III, blz. 79.
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o.a. de vrouw van prins Karel van Chimay, Maria van Brimeu, en de schilder
e

Jordaens. Nadat de razende bloeddorst, die sedert de XVI eeuw het strafrecht
onteerde, langen tijd tegen de ketters gewoed had, keerde hij zich naar de
tooverheksen. Hieromtrent waren èn catholicisme èn protestantisme even
wreedaardig. Bij beide werd de misdaad van dwaalgeloof door die van hekserij
(1)
vervangen . De Staat liet het leven aan degenen die weigerden zijn godsdienst te
aanvaarden; hij achtte het voldoende, hun alle ambten te ontzeggen, hun te weigeren
een geldig huwelijk te laten sluiten en, derhalve, wettige afstammelingen achter te
laten.

II
Tegen de eerste vorderingen der Hervorming in de Nederlanden, had Karel V
(2)
halsstarrig alleen het brutaal geweld aangewend . Doch de stijgende uitbreiding
der ketterij moest eens te meer bewijzen, dat schrikaanjaging in geloofszaken niets
vermag. Evenals in de eerste tijden van het Christendom, verwekte het bloed der
martelaren nieuwe aanhangers. Overigens maakte de overdrevenheid zelve der
plakkaten

(1)

Zie het plakkaat van 1592, dat onmeedoogende vervolgingen beveelt tegen toovenaars en
zwartekunstenaars enz., wier aantal gedurig vermeerdert, ‘grootendeels ten gevolge van
zooveel ketterijen en valsche leerstellingen’. (Placcaeten van Vlaenderen, II, blz. 35; De Ram:
Synodicon Belgicum, deel III, blz. 172). De verordening trad weder in werking in 1606. Zie
een mandement, van hetzelfde jaar, aan den hertog van Aarschot, grootbaljuw van Henegouw,
hem bevelende, onmeedoogend de misdaad van hekserij te vervolgen, die ‘meer en meer
toeneemt’. (Invent. des Archives du départ. du Nord, deel VI, blz. 31.) Wij bezitten nog geen
wetenschappelijk onderzoek omtrent de heksenprocessen in België. Hieromtrent raadplege
men: Cannaert: Bijdragen tot de kennis van het oude strafrecht in Vlaenderen, blz. 193 en
volg. en 459 en volg. (Gent, 1835). - De verordening van Ernst van Beieren, in het Land van
e

(2)

Luik, in 1608 (Recueil des Ordonnances, 2 reeks, deel II, blz. 290) zegt, dat men de heksen
niet genoeg vervolgt om den wille van de gerechtskosten; daarom schrijft hij, voor haar, een
summaire proceduur voor. Het is onmogelijk het aantal vervolgingen te schatten. In 1614 had
de burgerlijke rechter van Bouchain, in negentien jaar, honderd drie en tachtig van hekserij
verdachte personen vervolgd. (Invent. des Arch. du départ. du Nord, deel VI, blz. 71.) In
Luxemburg veronderstelt de heer N. van Werveke: Kurze Geschichte des Luxemburger
Landes, blz. 335 [Luxemburg, 1909]), voor het tijdvak 1450 tot 1700, ongeveer 30.000 gedingen
wegens hekserij, waarvan ongeveer 20.000 tot de doodstraf aanleiding gaven. Hoe
verschrikkelijk die cijfers ook zijn, toch worden zij door die van andere landen overtroffen. Zij
laten dus niet toe te bevestigen, dat de beteugeling bijzonder doodend was in België.
Geschiedenis van België, deel III, blz. 319.
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hunne toepassing onmogelijk. Een ander stelsel diende beproefd, en Philips II had
zulks begrepen. Zonder iets van de onverbiddelijke wetten zijns vaders in te trekken,
wilde hij vooral door een gansch nieuwe inrichting der katholieke hiërarchie in zijne
landen van ‘herwaarts over’, den toestand der Kerk redden, haren invloed op de
geloovigen vermeerderen en haar in staat stellen de verloren zielen te heroveren.
Terwijl zwaard en brandstapel de ketters bleven uitmoorden, moest de oprichting
van nieuwe diocesen de propaganda der ‘nieuwgezinden’ tegenhouden en
overwinnen, door, in heel het land, de krachten van den disciplinairen en dogmatieken
wederstand der rechtgeloovigheid te vermeerderen.
Het plan, dat de koning door den paus deed goedkeuren, was voorzeker zeer
goed begrepen. Het schafte de oude bisschoppelijke omschrijvingen af die, na twaalf
eeuwen, nog de grenzen der aloude Romeinsche civitates op den Nederlandschen
bodem lieten bestaan en ze van twee buitenlandsche aartsbisdommen - die van
Reims en van Keulen - deden afhangen, en gaf daardoor eenheid en samenhang
(1)
aan de geestelijke inrichting der zeventien provinciën . De indeeling der bisdommen
kwam overeen met de natuurlijke indeeling der bevolkingen, waarbij rekening werd
gehouden met de taal en de historische groepeering der inwoners; ten slotte, en dit
was de hoofdzaak, werden de uitgestrekte oude bisdommen derwijze versnipperd,
dat elke bisschop zijne onderhoorigen voortaan doelmatig kon gadeslaan en ze
tegen de aansteking der ketterij beschermen. De achttien nieuwe diocesen werden
in drie aartsbisdommen ingedeeld. Dat van Kamerijk, voor het Walenland, had tot
suffraganen: Doornijk, Atrecht, Sint-Omaars en Namen. De Vlaamsche diocesen
Antwerpen, 's-Hertogenbosch, Roermond, Gent, Brugge, Ieperen stonden onder
het aartsbisdom Mechelen. Tot het aartsbisdom Utrecht behoorden de bisdommen
van het Noorden: Middelburg, Haarlem, Deventer, Leeuwarden en Groningen. Die
uitgestrekte inrichting stond onder het primaatschap van Mechelen,

(1)

Geschiedenis van België, deel III, blz. 380.
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dat de koning, in Mei 1560, aan Granvelle toevertrouwde.
Als men bedenkt, dat, van de achttien bisdommen, vroeger slechts vier bestonden:
Kamerijk, Doornijk, Atrecht en Utrecht, zal men zich een denkbeeld van de
uitgestrektheid der hervorming geven en zal men begrijpen, dat men ze zonder
overdrijving beschouwd heeft als het belangrijkste werk, dat sedert een halve eeuw
(1)
ten voordeele van het catholicisme ondernomen werd . Doch zijne grootheid en
zijne volstrektheid zelve maakten dezes uitvoering uiterst moeilijk. De schatkist kon
onmogelijk den last van de dotatie der nieuwe bisdommen dragen.
Noodzakelijkerwijze moest de Nederlandsche geestelijkheid in hun onderhoud
helpen voorzien. Daar de koning zich aan eenig verzet verwachtte, had hij voorzichtig
geoordeeld zijne inzichten te verbergen. Wellicht had hij anders gehandeld, zoo hij
den tegenstand had kunnen gissen, waarmede zij onthaald werden.
De tegenstand der prelaten, door de omkeering der bisschoppelijke inrichting in
hunne belangen bedreigd, werd dadelijk door den politieken tegenstand ondersteund.
De Staten van Brabant riepen de Blijde Inkomst in tegen het ontwerp, de abdijen
van Tongerloo, van Sint-Bernards en van Affligem bij de diocesen 's-Hertogenbosch,
Antwerpen en Mechelen in te lijven. Zij zonden afgevaardigden naar Madrid en
gingen in beroep bij den paus. Intusschen werd het gerucht verspreid, dat de
nieuwigheden van Philips II enkel tot doel hadden, de Spaansche inquisitie in te
voeren, en meer hoefde niet om ze onverhelpelijk bij het volk hatelijk te maken. De
opgewondenheid was zoo groot, dat de koning eenige toegevingen deed. In 1564
verklaarde hij af te zien van de oprichting van het bisdom Antwerpen en van de
inlijving der Brabantsche abdijen, mits een door deze te betalen eeuwigdurende
(2)
rente. Doch de paus weigerde dit concordaat te aanvaarden . De meeste door
Philips aangestelde bisschoppen konden hun ambt niet

(1)
(2)

E. Marx: Studien zur Geschichte des Niederländischen Aufstandes, blz. 206 (Leipzig, 1902).
Omtrent dit alles, zie Marx: Studien enz., blz. 367, 379, 383, 396, 405, 419, en F. Rachfall:
Wilhelm von Oranien und der Niederländische Aufstand deel III, blz. 129 en volg. (Halle,
1907).
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in bezit nemen hetzij bij gebrek aan inkomen, hetzij door den onwil der bevolking.
Men moest op Alva's komst wachten, om eindelijk de maatregelen toe te passen,
welke de godsdienstige onlusten van 1566 voorgoed schenen onmogelijk gemaakt.
Op 31 Maart 1568 ontving de hertog het bevel Affligem bij Mechelen in te lijven en
diens abt af te zetten, Tongerloo bij 's-Hertogenbosch, Sint-Bernards bij Antwerpen,
Terdoest en de proostdij Sint-Donatiaan bij Brugge te voegen. Ook moest hij de
bisschoppen aanstellen in de steden waar zij nog niet ontvangen waren, en desnoods
(1)
de inwoners met geweld doen toegeven . Nu was het doel bereikt. Nog alleen
enkele moeilijkheden in bestuurszaken en de vertragingen der curie bleven te
overwinnen. In December 1570 waren al de nieuwe titularissen, ter uitzondering
van dien van Haarlem, die nog op zijne bekrachtigingsbullen wachtte, in hunne
(2)
bediening gesteld .
Het hooger onderwijs, tot de opleiding van de waardigheidsbekleeders der Kerk,
kon niet buiten het door den koning ontworpen groot werk voor de verdediging des
geloofs gesloten blijven. Na Erasmus' vertrek naar Bazel, in 1521, was de kleine
groep denkers die te Leuven de Hervorming niet ongenegen waren, weldra
uiteengegaan. Reeds in 1545 had de hoogeschool duidelijke blijken van getrouwheid
aan de Kerk gegeven, door elken student zijn haat tegen de ketterij te doen zweren.
Weldra werd zij door den koning begunstigd. Het aantal harer hoogleeraren werd
(3)
vermeerderd en hun stoffelijke toestand verbeterd . Doch sedert lang bleek een
enkele hoogeschool voor zulk een uitgestrekte en bevolkte streek als de Nederlanden
onvoldoende. Reeds onder Karel V was er spraak geweest, faculteiten te stichten
(4)
(5)
te Doornijk, vervolgens te Dowaai ; in 1561 werd Deventer voorgesteld . Het
ontwerp werd den koning aanbevolen vooral als middel om eene menigte jongelingen
te beletten, naar den vreemde te gaan studeeren, waar velen verdachte leerstellingen
opdeden.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gachard: Correspondance de Philippe II, deel II, blz. 19.
Ibid., deel II, blz. 163.
Marx: Studien enz., blz. 45.
Geschiedenis van België, deel III, blz. 289, 304.
Weiss: Papiers d'Etat de Granvelle, deel VI. blz. 412.
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De begeerte om Fransch te leeren dreef eene menigte Vlaamsche scholieren naar
Parijs. 't Is waarschijnlijk om die reden, dat Philips besloot in de Waalsche streek,
te Dowaai, eene school voor hooger onderwijs op te richten. 's Pausen toestemming
was zeker. Op 31 Juli 1559 gaf Paul VI zijne toetreding tot het ontwerp, en op 6
Januari 1560 gaf zijn opvolger Pius IV eene bul, waarbij hij de jeugdige hoogeschool
(1)
erkende . De koning gaf haar op 19 Januari 1562 een reglement, en verstrekte
(2)
haar een lokaal en jaargelden . Reeds in Augustus 1563 kon Margareta van Parma
(3)
naar Madrid schrijven, dat de school ‘zeer goed begon’ .
Philips' kerkelijke hervormingen waren vóór de sluiting van het Concilie van Trente
(December 1563) voltrokken. Zij waren zijn eigen werk, en men mag gelooven, dat
hij ze had willen voltooien vóór dat de groote vergadering die de dogma's moest
vaststellen en de kerkelijke tucht verbeteren, hare werkzaamheden geëindigd had.
Hoe katholiek hij ook was, verstond hij geenszins zijne vorstelijke prerogatieven
aan het geestelijk gezag af te staan en alle besluiten van het Concilie omtrent de
betrekkingen tusschen de kerkelijke overheid en den Staat onvoorwaardelijk aan
te nemen. Doch, ‘om het voorbeeld te geven’, liet hij ze dadelijk en zonder
voorbehouding in Spanje bekend maken; later zou hij de toepassing ervan wel
(4)
regelen . Hij had gewenscht, dat zulks eveneens in de Nederlanden geschieden
zou. Doch het was onmogelijk er de besluiten van het Concilie af te kondigen,
alvorens hunne gevolgen met het oog op het openbaar recht der verschillende
gewesten te hebben beschouwd. Margareta had, op 23 April 1564, bevel ontvangen
ze in dat opzicht te laten onderzoeken en, op 9 Juni daaraanvolgende, onderwierp
(5)
zij die aan het oordeel der Justitieraden .
Officieele verdedigers van de souvereiniteit des vorsten en

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Miraeus: Opera diplomatica, deel I, blz. 238.
G. Cardon: La fondation de l'Université de Douai, blz. 166 (Parijs, 1892).
Gachard: Correspondance de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, deel III, blz. 61.
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel I, blz. 328.
Gachard: Correspondance de Marguerite d'Autriche, deel III, blz. 368, 370.
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van de integriteit des Staats, ontdekten die korpsen van rechtsgeleerden daarin
(1)
weldra tal van gevaarlijke nieuwigheden . Allen opperden tegenwerpingen. De
Raad van Brabant verklaarde, dat de besluiten ‘de rechten Zijner Majesteit inkortten
en niet ongewijzigd in een vrij en politiek land konden ingevoerd worden’. Hij stelde
voor, ze aan een nationaal concilie voor te leggen, dat ze zou herzien en wiens
conclusiën de paus zich verbinden zou, goed te keuren. Anderzijds betuigde een
groot deel der bevoorrechte geestelijkheid openlijk een weerzin voor eene hervorming
die haren toestand verslechtte. Zelfs de Leuvensche hoogeschool opperde
zwarigheden. Ten slotte, gaf de openbare meening, reeds verbitterd door de
oprichting der nieuwe bisdommen, onverholen blijken van misnoegdheid. De
Brabanders zegden dat de koning, zoo hij het Concilie afkondigde, de Blijde Inkomst
verkrachten zou en zij, daardoor alleen, van hun eed van getrouwheid ontslagen
(2)
waren. Te Antwerpen uitte de magistraat zich openlijk voor het verzet . En de
Staatsraad maakte de algemeene misnoegdheid ten nutte, om Philips II te
wederstaan. Hij verzekerde de landvoogdes, dat men het niet kon aannemen ‘zonder
groote twisten te verwekken met de Staten, vazallen, steden en onderdanen van
herwaarts over’; hij joeg haar schrik aan door te zeggen dat de ‘kwade geesten’
slechts op de gelegenheid wachtten om de kerkelijke leerstellingen in bespreking
(3)
te brengen . Door die vermaningen verschrikt, dorst Margareta de brieven tot
eenvoudige afkondiging niet bezigen, welke haar op 30 Juli 1564 uit Madrid gezonden
(4)
waren . En, als naar gewoonte, aarzelde de koning. Op 3 Februari 1565 had hij
(5)
nog geen besluit genomen , en zijn getalm verstoutte de oppositie. Ja, een
verzoekschrift van de

(1)

Zie hunne antwoorden in Le Plat: Monumenta ad historiam Concilii Tridentini spectantia, boek

(2)
(3)
(4)
(5)

VII, 1 deel (Leuven, 1787). Vergelijk Fransch handschrift 9021 van de Bibliothèque Nationale
te Parijs, herkomstig van den raadsheer Wynants, een belangwekkende verzameling
handelingen omtrent de invoering van het Concilie in de Nederlanden.
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel I, blz. 315.
Gachard: Correspondance de Marguerite d'Autriche, deel III, blz. 527.
Ibid., blz. 394.
Ibid., blz. 564.

e
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Brabantsche steden, van 12 Januari, stelde voor, de Staten-Generaal bijeen te
(1)
roepen om hun raad te vragen .
Ten slotte vond men een middelterm. Op 11 Juli 1565 beval de landvoogdes aan
de bisschoppen, het concilie af te kondigen, ‘behoudens de rechten Zijner Majesteit,
waarvan niet zal worden afgeweken... niet met het inzicht om tegen dat Concilie op
te komen, doch om het beter uit te oefenen en het behoorlijk ter uitvoering te stellen
volgens de hoedanigheid en den aard van elk land of provincie, met dewelke de
(2)
uitvoering in overeenkomst hoeft gesteld’ . Aldus werden de gewetensbezwaren
der natie gestild en het koninklijk gezag geëerbiedigd, terwijl de Nederlandsche
geestelijkheid aan de hervorming der tucht onderworpen werd, welke de macht der
Kerk moest verheffen. Werkelijk was dit het eenig doel geweest welk de regeering
beoogd had. Reeds op 24 Juli, gelastte zij de justitieraden de bisschoppen sterke
hand te leenen tot het toepassen der besluiten en, desnoods, ze te dwingen tot die
(3)
toepassing over te gaan . De katholieke restauratie voltrok zich dus dank zij den
Staat, doch zonder dat deze haar duldde, zijn gezag te verminderen. Integendeel,
door het recht, dat de paus hem erkende, de bisschoppen te benoemen, door zijne
(4)
bemoeiing in de verkiezing der kloosterabten , door de koninklijke toestemming
waaraan hij de afkondiging van de handelingen der geestelijke overheid wil
onderwerpen, houdt de koning de Nederlandsche Kerk onder zijne voogdij. De
bevordering van Granvelle tot de waardigheid van aartsbisschop van Mechelen
getuigt dat hij haar aan hetzelfde toezicht wil onderwerpen als de regeering. Later
zal de hertog van Alva haar vrij onheusch behandelen en haar, bij elke gelegenheid,
terstond den eerbied herinneren, dien zij den meester verschuldigd is. Slechts voor
het eenparig protest, ziet hij er van af, een lid van den Grooten Raad als koninklijk
commissaris de eerste synode van Mechelen te doen bij-

(1)
(2)
(3)
(4)

Fr. handschr. 9021 der Bibl. Nat. van Parijs, fol. 103.
Placcaeten van Vlaenderen, III, blz, 1357.
Ibid., II, blz. 49.
Zie Claessens: Revue catholique, deel XLVII [1879], blz. 127; De Schrevel: Rémi Drieux, blz.
596 (Brugge, 1896). Cf. Marx: Studien, blz. 371.
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(1)

wonen . Overigens drukt die onderworpenheid aan een vorst, die zoo zeer als
Philips II zijn titel van katholieken koning rechtvaardigt, niet zeer zwaar op de Kerk.
Ja, zij verstrekt haar nieuwe krachten tot het bestrijden der ketterij.
De nieuwe bisschoppen waren zorgvuldig gekozen onder de grootste godgeleerden
der Nederlanden. Allen onderscheidden zich door de zuiverheid hunner orthodoxie
en hun ijver voor de hervormingen van Trente. Verscheidene hunner, Frans Sonnius,
Cornelis Jansenius, Antonius Havet hadden aan de werkzaamheden van het Concilie
deelgenomen. Pieter Curtius van Brugge, Maarten Rithovius van Ieperen waren,
evenals Sonnius, gewezen hoogleeraren van de universiteit van Leuven. Zij hadden
meest allen, onder Karel V, het ambt van kettermeester uitgeoefend. Doch het waren
geleerden en canonisten, welke, te midden van de omstandigheden die men
beleefde, niet krachtdadig dorsten of konden optreden tegen de misnoegdheid
hunner geestelijkheid en tegen de openbare gisting. Overigens liet het vertrek van
Granvelle, in 1564, hen zonder hoofdman, juist toen hij het meest noodig was om
hunne pogingen te ondersteunen en te leiden. En kort daarna, moesten het
Calvinistisch oproer van 1566, de opstand van Holland en Zeeland, de algemeene
muiterij der Nederlanden hen heel en gansch ontredderen. Requesens hield niet
op, den koning op hunne werkeloosheid opmerkzaam te maken. Hij erkent, dat zij
van goeden wil zijn, ‘doch zij hebben den moed niet, iets te verrichten in zake
(2)
(3)
godsdienst’ . Zij beijveren zich niet, de ketters op te zoeken en te straffen . De
meeste besluiten, overeenkomstig het Concilie van Trente door de in 1570 en 1574
(4)
gehouden synoden genomen, blijven doode letter . Behalve in de Waalsche
provinciën, waar de toestand betrekkelijk voldoende is, is men ternauwernood met
de schepping der seminaria en de inrichting van het godsdienstig onderwijs
begonnen. Uit vrees, aan de inquisitie te

(1)
(2)
(3)
(4)

Zie hooger, blz. 18.
Gachard: Correspondance de Philippe II, deel III, blz. 306.
Ibid., blz. 350.
Ibid., blz. 307. Cf. De Schrevel: Rémi Drieux, blz. 414.
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doen gelooven, nemen de pastoors geen aanteekening van degenen die biechten
en communieeren. ‘Zij weten het getal avondmaalgangers in hunne parochie slechts
(1)
door het aantal verbruikte hostiën, doch kennen hen niet’ . Overigens doet het
despotisme van dienaars van Philips II meer slecht dan goed aan de zaak, die het
dienen wil. De hertog van Alva maakt de bisschoppen den lande hatelijk. En toch
manen zij de landvoogden tot mededoogen aan, op het gevaar af, zich te Madrid
van lauwheid en moderantisme te doen verdenken. Sommigen verbergen hunne
ontmoediging niet en vragen zich af, of men niet beter zou leven onder de ketters
(2)
dan onder de Spanjaards .
De Calvinistische overheersching in de meeste steden van Vlaanderen en Brabant
vernietigde de katholieke reorganisatie, vóór dat zij den tijd gehad had schier iets
(3)
anders te doen dan misnoegdheid verwekken . De protestanten sloten de
bisschoppen op of verjoegen ze, verdreven geestelijken en monniken, verkochten
dezer goederen, sloopten de kloosters, sloegen de beelden stuk welke de kerken
versierden, en veranderden deze gebouwen tot Calvinistische tempels, tot stallen
of tot pakhuizen. Het gedurig voorbijtrekken van troepen door het platteland richtte
daar niet minder verwoesting aan. In 1600 zijn er, van de 130 landelijke kerken in
de diocese Brugge, nauwelijks dertig in goeden staat; de andere, verwoest en
(4)
geplunderd, vallen in puin . Jan Miraeus vindt, in 1604, bij zijne aanstelling tot
bisschop van Antwerpen, soms zeven parochiën die door één enkelen pastoor
bediend worden, en, in 1610, stelt de provinciale synode der diocese vast, dat men
verplicht is jonge lieden minus instructi in theologia... ob sacerdotum raritatem tot
(5)
het priesterschap toe te laten . Bentivoglio betreurt het algemeen gebrek aan
priesters in

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gachard: Correspondance de Philippe II, blz. 306.
Zie hooger, blz. 54.
Poullet: Correspondance de Granvelle, deel III, blz. 587; De Ram: Synodicon Belgicum, deel
I, blz. 206.
Analectes pour servir à l'Histoire Ecclésiastique, deel III, blz. 272.
De Ram: Synodicon Belgicum, deel III, blz. XXXII, 135. - In 1598 vraagt men aan Rome oorlof
om bekeerde zonen van ketters tot het priesterschap te mogen toelaten. A. Pasture: in Annuaire
de l'Université catholique de Louvain, 1908, blz. 344.
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het Vlaamsch gedeelte des lands en de armoede der diocesen. In 1613 beschikt
(1)
men, op vele plaatsen, nog slechts over tinnen miskelken .
Doch het stoffelijk verlies was grooter dan het zedelijk. Men zag, dat de
meerderheid des volks aan het catholicisme getrouw bleef en dat, onder de
vereenigde pogingen van den paus en van de regeering, de Kerk zich weldra
machtiger dan ooit verhief. Reeds onder het bestuur van Farnese, bracht de nuntius
Bonomi, die in 1586 de provinciale synode te Kamerijk bijwoonde, de raadgevingen
en de vermaningen des pausen tot de herstelling der tucht. De bisschoppen namen
opnieuw bezit van hunne verwoeste paleizen. Overal werden de kerken hersteld
en, in afwachting van de noodige hulpmiddelen, beval Philips II, in 1587, een deel
(2)
van de tienden tot dat werk te besteden .
Tijdens de regeering der aartshertogen werden de hervormingen, die door de
e

gebeurtenissen der XVI eeuw eerst uitgesteld en vervolgens afgebroken waren,
voorgoed ingevoerd, en werd het door de Spaansche legers aan het protestantisme
ontrukte België een der katholiekste landen van Europa. Reeds in 1596 werd een
(3)
bijzondere nuntiatuur te Brussel gevestigd , terwijl, in 1600, een Belgisch
(4)
gezantschap bij het Vaticaan opgericht werd . Voortaan wordt het programma van
het Concilie van Trente overal en algeheel toegepast. De derde synode van
n

Mechelen, den 26 Juni 1607 geopend, herneemt het werk der synoden van 1570
(5)
en 1574 , en een edict der regeering, op 31 Augustus 1608 uitgevaardigd, schrijft
(6)
de naleving voor van schier al hare besluiten die de wereldlijken aanbelangen . De
e

60 penning der bisschoppelijke inkomsten

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

De Ram: Synodicon Belgicum, deel III, blz. 192.
Placcaeten van Vlaenderen, II, blz. 91. Cf. ibid., II, blz. 37 (jaar 1613).
R. Maere: Les origines de la nonciature de Flandre. Revue d'Hist. Ecclés., deel VII (1906),
blz. 565 en volg.
V.L. Goemans: Het Belgische gezantschap te Rome onder de regeering der aartshertogen
Albrecht en Isabella. Bijdragen tot de geschiedenis van het hertogdom Brabant, deel VII
(1907), blz. 3 en volg.
De Ram: Synodicon Belgicum, deel I, blz. 365.
Brants: Ordonnances d'Albert et d'Isabelle, deel I, blz. 390 (Brussel, 1909). Cf. in 1587 een
dergelijk plakkaat betreffende het Concilie van Kamerijk van 1586. Placcaeten van Vlaenderen,
II, blz. 88.
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wordt besteed tot het onderhoud der seminaria, wier inrichting door de Hervorming
belet of vernietigd was. Dat van Antwerpen wordt in 1604 geopend; dat van
Sint-Omaars wordt in 1605 in een groot gebouw in het midden der stad ingericht;
dat van Gent wordt gevestigd in de oude school der Broeders van 't Gemeene Leven.
Behalve te Gent, te Brugge, te Ieperen en te 's-Hertogenbosch, waar hunne inrichting
nog niet gansch voltooid is, worden, reeds in 1613, al de lessen er op zeer
bevredigende wijze gegeven.
De tuchthervorming, in 1586 uitgevaardigd in de provincie Kamerijk, wordt ook in
de Vlaamsche diocesen ingevoerd en verandert teenemaal de zeden, ja het uiterlijke
der priesters. Hun wordt verbod gedaan, zich aan handel, landbouw of welkdanig
ander bedrijf over te leveren; voortaan nemen zij geen dienst meer in groote huizen,
vermijden zij de taveernen, beoefenen zij de genees- noch de heelkunde, laten zij
den baard niet meer groeien, dragen zij uitsluitend zwarte kleeren, verzaken zij aan
gouden ringen enz. Het toedienen der sacramenten en het prediken worden zorg
vuldig geregeld. Tot nauwkeurige toepassing van den dienst der boetvaardigheid,
wordt den pastoors voorgeschreven, biechtstoelen in hunne kerken te plaatsen, en,
om aan de nieuwe eischen van het canoniek recht te voldoen, moeten zij doop-,
trouw- en doodboeken houden. Aan de geestelijke orden wordt kloostering streng
opgelegd en worden alle gewoonten, die van de gelofte van armoede afwijken,
afgeschaft; de monniken moeten lessen in godgeleerdheid volgen.
Men beijvert zich niet alleen de waardigheid, de kennis en den ijver der geestelijken
te verhoogen, doch ook den eerbied der geloovigen voor de heiligdommen en de
godsdienstplechtigheden te vermeerderen. De Kerk is niet meer, zooals in de
middeleeuwen, eene soort van gemeenschappelijk huis, waar het volk onder het
minste voorwendsel vergadert en dat het gemeenzaam met God deelt: zij is nog
slechts eene bidplaats. Niet alleen is het verboden er te babbelen, te spelen, te
koopmanschappen, doch zelfs daarbuiten, moet men, uit eerbied, zich onthouden
onder de

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

356
(1)

mis in de herbergen te gaan en de diensten door kreten en liederen te storen .
Doch het godsdienstonderwijs, inzonderheid voor kinderen, was vooral het
voorwerp der grootste bezorgdheid. Na den verschrikkelijken stormloop der
Hervorming, begreep men hoe noodig het was, in de jonge hersenen het catholicisme
te prenten, in de jeugdige harten de grond regelen des geloofs te vestigen. Reeds
had de eerste synode van Mechelen dienaangaande tal van maatregelen
voorgeschreven, die echter ten gevolge der staatkundige en godsdienstige beroerten
weinig of geen nut afwierpen. In 1570 betreurt de bisschop van Roermond, Lindanus,
de onkunde der geloovigen in zake godsdienst, ‘terwijl een iegelijk sprookjes en
(2)
volksliederen kent’ . Twintig jaar later, uitte zijn ambtgenoot van Antwerpen,
Torrentius, slechts het eensgezind gevoelen der bisschoppen, toen hij beweerde,
‘dat de voornaamste, ja de eenige grondslag van de herstelling des geloofs de
(3)
catechismus is’ . De synode van 1607 besloot dan ook een catechismus uit te
geven, speciaal voor België waar men tot hiertoe den voor Duitschland bestemden
catechismus van Canisius gebezigd had. De Jezuïet Maekeblijde zette zich dadelijk
aan 't werk. Reeds in 1609 verscheen, te Antwerpen, de eerste Mechelsche
(4)
catechismus .
De lessen der Zondagsscholen bestonden schier uitsluitend in het uitleggen en
het opzeggen van den catechismus en de dagelijksche gebeden, en daarbij wat
lezen en schrijven. Zij werden gegeven in alle parochiekerken aan de arme kinderen,
welke in de week niet vrij waren en geene andere scholen bezochten. Het verslag
van bisschop Torrentius over den toestand in zijne diocese, in 1591, toont hoeveel
belang men haar toeschreef; het geeft tevens een zeer nauwkeurig denkbeeld van
hare inrich-

(1)

(2)
(3)
(4)

Voor dit alles, zie den tekst der synode van Kamerijk van 1586 (Th. Gousset: Les actes de
la province ecclésiastique de Reims, deel III, blz. 542 en volg. [Reims, 1844]) en der synode
van Mechelen van 1607 (De Ram: Synodicon, deel I, blz. 365 en volg.).
De Ram: Synodicon Belgicum, deel I, blz. 63.
Analectes pour servir à l'histoire Ecclésiastique, deel XV, blz. 386.
De Ram: Synodicon Belgicum, deel I, blz. 381.
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(1)

ting . Te Antwerpen stonden zij van toen af aan, ten getale van zes of zeven, onder
het bestuur van vier superintendanten: twee door den bisschop aangestelde
geestelijken en twee leeken, door den magistraat onder de voornaamste burgers
der stad gekozen. Rond het uur der lessen, riepen kerkdienaars (ministri) de kinderen
der verschillende buurten bijeen en brachten ze naar de school, waar knapen en
meisjes afzonderlijk onderwezen werden. Schoolbezoek was verplichtend tot den
leeftijd van zestien jaar, en de ouders of voogden werden daarvoor verantwoordelijk
gesteld. Zooals men ziet, leende de burgerlijke macht hier hare hulp aan de
geestelijke overheid. De aartshertogen maakten dus slechts een bestaande gewoonte
algemeen, toen zij bij hun edict van 1608 aan alle burgerlijke ambtenaren de
verplichting oplegden, de bisschoppen te helpen in het oprichten van Zondagsscholen
(2)
en de daartoe noodige hulpmiddelen te vinden . De armoede der leerlingen was
overigens een voortreffelijke waarborg voor hunne oppassendheid. In 1610
verklaarde de synode van Antwerpen den catechismus verplichtend voor alle
kinderen van zes tot vijftien jaren oud, op straffe, voor de ouders, geen onderstand
(3)
van de heiliggeesttafelen meer te ontvangen . In 1622 vroeg de bisschop van Gent,
(4)
Antonius Triest, aan de armmeesters om ook dergelijken maatregel te treffen . De
uitdeeling van prijzen en kleederen aan de ijverigste leerlingen bracht ook het hare
bij om de havelooze benden leerjongens en jonge leegloopers naar de
(5)
Zondagsscholen te lokken .
De andere scholen waren even streng aan het bisschoppelijk toezicht
onderworpen. Niemand mocht er onderwijs geven, zonder het bewijs zijner
(6)
rechtgeloovigheid te hebben geleverd . Al de gebruikte boeken moesten door

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

Analectes pour servir à l'Histoire Ecclésiastique, deel XV, blz. 387 en volg.
Brants: Ordonnances, deel I, blz. 393. Cf. eene verordening van Isabella in 1630. De Ram:
Synodicon Belgicum, deel IV, blz. 158.
De Ram: Synodicon Belgicum, deel III, blz. 119.
Ibid., deel IV, blz. 285.
Ibid., deel IV, blz. 161.
Brants: Ordonnances, deel I, blz. 391; De Ram: Synodicon Belgicum, deel IV, blz. 284.
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de geestelijke overheid goedgekeurd worden; deze verwierp niet alleen de werken
die wegens hunne leerstelling verdacht waren, doch ook alle schrijvers welke de
(1)
jeugd hadden kunnen bederven per gentilitatem aut turpes amores .
Het toezicht, dat de Kerk over het onderwijs oefende, eischte zij ook over de
openbare weldadigheid. Hier ook werd zij in hare aanspraken ondersteund door het
vorstelijk gezag, welk ze deed zegevieren. De plaatselijke magistraten, welke de
bisschoppen gereedelijk bijgestaan hadden tot het oprichten der scholen, toonden
zich minder bereid hunne bemoeiing in de liefdadige instellingen te dulden. Doch
een plakkaat van 1606 en vervolgens het veel krachtdadiger edict van 1608 bevalen,
dat een vertegenwoordiger des bisschops voortaan aanwezig zou zijn bij de aflegging
(2)
der rekeningen van alle dergelijke instellingen . Niettegenstaande het verzet van
sommige steden als Brussel en 's-Hertogenbosch, en de aarzelingen van den Raad
van Brabant, bleef de regeering volharden en moesten de magistraten zich wel
(3)
onderwerpen .

III
De innigheid en de hevigheid van het katholiek bewustzijn in België, reeds in het
e

begin der XVII eeuw, zouden zich niet laten verklaren, zoo men, naast de officieele
werking der bisschoppen, geen rekening hield met de vrijwillige tusschenkomst der
godsdienstige orden. Onder dezen, nemen de Jezuïeten hier, evenals in de andere
aan de Kerk gebleven landen, een zonderlinge plaats in. Nergens wellicht, heeft dit
onvermoeibaar legerkorps van Rome met meer dapperheid voor de Tegenhervorming
gestreden en een dergelijken invloed genoten. Het wierp zich met opgewekten
strijdlust in den grooten godsdienststrijd, die zich

(1)
(2)
(3)

De Ram: Synodicon Belgicum, deel I, blz. 121.
Brants: Ordonnances, deel I, blz. 285, 393.
De Ram: Synodicon Belgicum, deel I, blz. 424 en volg.
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op den Nederlandschen bodem ontrolde. Die allerzijds door de ketterij bedreigde
streek herschiep het tot een kerkelijke oorlogsplaats. Het koos dezelve als basis
voor het leger missionarissen, dat zij tot bestrijding van het protestantisme naar
Engeland en naar Holland zond. Zijne strijdlustige bedrijvigheid ontwikkelde er zich,
te midden van de troepenbewegingen en het wapengekletter; ja, zelfs het
internationalisme zijner strekkingen trok het naar die door de verwikkelingen der
Europeesche politiek zoozeer geschokte gewesten, waarheen èn de vrienden èn
de vijanden der Kerk en des Oostenrijkschen huizes met evenveel aandacht hunne
blikken richtten.
't Is het toeval dat het er bracht, en zijn begin, in tegenstelling met de rol welke
(1)
het er spelen moest, was gering en moeilijk . In 1542 had de oorlogsverklaring van
Frans I aan Karel V eenige te Parijs studeerende Spaansche Jezuïeten verplicht,
de wijk naar de Nederlanden te nemen. Zij waren slechts acht in getal, waaronder
Ribadeneira, Strada en de neef van den stichter van het Gezelschap, Emiel Loyola.
Het spreekt van zelf, dat zij hunne schreden naar de Leuvensche hoogeschool
(2)
richtten. De kapelaan Cornelis Wishaven ontving ze ten zijnent en, na zeer luttel
tijds, deed hun ongewone ijver hun de bescherming van den kanselier der
hoogeschool, Ruard Tapper, en van den vromen abt van Lessies, Lodewijk van
Blois, verwerven. Ook het volk stelde weldra belang in die vreemdelingen, zoodra
deze, als studenten, in de kerken der stad begonnen te prediken. Hoewel zij het
Vlaamsch en het Fransch onmachtig waren en dus in 't Latijn moesten preeken,
waren hunne aanhoorders verbaasd en verrukt over hunne oprechtheid, hunne
overtuiging, hunne krachtdadigheid, de nieuwigheid hunner redevoeringen. Toen
(3)
Pieter Lefèvre ,

(1)

(2)
(3)

Omtrent het begin van de Orde in België, zie J. Delplace: L'établissement de la Compagnie
de Jésus dans les Pays-Bas et la mission du P. Ribadeneira à Bruxelles en 1556, in Précis
Historiques, 1886, blz. 330 en volg. en 1887, blz. 245 en volg. Voeg daarbij het verhaal van
het Imago primi saeculi Societatis Jesu, blz. 723 en volg. (Antwerpen, 1640).
Omtrent dezen, zie H. Vanderspeeten: Corneille Vishaven, premier Jésuite belge, in Précis
Historiques, 1862, blz. 457 en volg.
De invoerder van het Gezelschap in Duitschland.
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tijdelijk te Leuven verblijvende, hunne kleine groep ingericht had, kwamen ook
nieuwe toetredingen. Zij waren reeds negentien in getal, in 1547, in welk jaar de
gezellen zich een gemeenschappelijke woning aanschaften, welke mag beschouwd
(1)
worden als de eerste inrichting der Orde in België .
Doch de bijval der nieuwgekomenen verwekte hun ook vijanden. De hoogeschool,
door hun zelfstandigheidszin en door hunne overweldigende bedrijvigheid verontrust,
betuigde hun weldra een zeer levendig wantrouwen. De landvoogdes Maria van
Hongarije, tegen hen ingenomen, weigerde hun de toelating tot bezitten. Een hunner
eerste rectors, Adrianus Adriani, door een Leuvensch magister gelasterd, werd in
het gevang geworpen. Doch dat vurig apostelschap, dat de Jezuïeten aan de
meerderheid der geestelijken hatelijk maakte, verstrekte hun den steun van degenen
die inzagen, welke macht zij tot den dienst der Kerk konden aanbrengen. Nauwelijks
was Adriani in vrijheid gesteld, of Pieter Curtius, de latere bisschop van Brugge,
stelde hem aan als biechtvader in de Sint-Pieterskerk te Leuven. De ongehoorde
bijval welke hij er dadelijk, vooral bij de vrouwen, genoot, gaf hem opnieuw aan
kwaadwilligheid prijs. Doch reeds had het Gezelschap in België wortel geschoten.
Loyola, van dezes eerste vorderingen onderricht, had, in 1552-53, twee zijner
volgelingen naar Doornijk gezonden om aldaar een nieuwe standplaats te stichten.
In 1553 trachtte Willem van Poitiers, kanselier van den bisschop van Luik, de
(2)
Jezuïeten naar de Maasvallei te trekken . Toch werden zij met stijgende vijandschap
bejegend. Hunne onverschilligheid voor elk gezag, behalve voor dat hunner oversten,
verontrustte de bisschoppen en de openbare machten. Hunne strenge tucht en
hunne reine godsvrucht staken al te zeer af bij de lauwheid en de gemakzucht die
onder de geestelijkheid heerschte, dan dat zij geen opspraak verwekten. Hun invloed
bij de geloovigen deed de beschuldiging verrijzen, dat zij de jongelieden tot zich

(1)
(2)

Hansen: Rheinische Akten zur Geschichte des Jesuiten Ordens, blz. 73.
Ibid., blz. 240.
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trokken en de vrouwen haar huishouden deden veronachtzamen door allerlei nieuwe
godsdienstoefeningen en -praktijken. Te Nijmegen had de magistraat hen, in 1555,
(1)
uit de stad gedreven . Zij werden de landvoogdes meer en meer verdacht, en de
(2)
oude Viglius verweet hun, het land te storen .
Kortom, tot aan het einde der regeering van Karel V boezemden zij vrees in en
verwekten zij schier algemeene klachten. Doch nauwelijks had Philips II den troon
bestegen, of Loyola zond pater Ribadeneira naar Brussel om voor het Gezelschap
de officieele toelating te vragen, zich in de gewesten te vestigen. Deze werd niet
(3)
zonder moeite bekomen. Viglius en zelfs Granvelle voorspelden den koning de
misnoegdheid des volks en de afkeuring der bisschoppen en der pastoors. Zijne
Spaansche raadslieden Ruy Gomez en de graaf van Feria, overwonnen zijne
aarzelingen. Op 15 Augustus 1556 stond hij den Jezuïeten toe, in de Nederlanden
te verblijven, op voorwaarde zich slechts met de instemming der bisschoppen met
herderlijke bedieningen in te laten en, zonder oorlof, geene bezittingen te verwerven.
Voortaan is de toestand van de Orde in de Bourgondische landen verzekerd.
Voorloopig werden de standplaatsen welke zij er bezat, aan de Rijnprovincie
verbonden. Een Belgische of Vlaamsche Provincie werd eerst op 24 September
1564 opgericht.
In de eerste jaren na de vergunning van Philips II ging het Gezelschap slechts
langzaam vooruit. Margareta van Parma gunde het niet het minste blijk van
welwillendheid, wellicht uit vrees voor de openbare meening. Men had zich mogen
verwachten een gunstiger stemming bij haren opvolger aan te treffen, doch het ging
er gansch anders aan toe. De hertog van Alva mengde al te innig de katholieke

(1)
(2)

Hansen: Rheinische Akten zur Geschichte des Jesuiten Ordens, blz. 254.
Piot: Correspondance de Granvelle, deel IV, blz. 155. - Volgens een brief van Ribadeneira
e

(3)

in het Rijksarchief te Rome (zie Bull. de la Comm. Roy. d'Hist., 5 reeks, deel II [1892], blz.
160), waarvan de heer Fayen mij welwillend een afschrift zond, verweet men vooral de
Jezuïeten hun overdreven bekeeringsijver.
Van 1561 af verschijnt Granvelle overigens onder de beschermers van het Gezelschap.
Hansen: Rheinische Akten, blz. 396.
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zaak en de Spaansche zaak, dan dat hij genegenheid koesteren zou voor eene
Orde, die slechts van den paus afhing. De onafhankelijkheidszin der Jezuïeten
scheen hem gevaarlijk voor het bestaan van den Staatsgodsdienst, met wiens
(1)
inrichting Philips II hem belast had, en hij betuigde hun een afkeerige koelheid .
Tot in 1574 dus, mocht het Gezelschap slechts rekenen op de hulp van goedgunstige
beschermers. De bisschop van Luik, Robrecht van Bergen, trad meer dan eens te
(2)
hunnen voordeele op . Hij ijverde zeer voor de oprichting van het college te Leuven,
het eerste door het Gezelschap in België gesticht. In 1560 werden overigens
nuttelooze pogingen aangewend om eene der vier faculteiten van de hoogeschool
(3)
aan de Jezuïeten te doen afstaan . In verscheidene steden komen de magistraat
of rijke particulieren hen uit eigen beweging ter hulp. In 1561 beginnen de schepenen
van 's-Hertogenbosch onderhandelingen met hen voor de oprichting van een
(4)
(5)
college ; die van Doornijk leveren hun toelagen sedert 1552 ; te Antwerpen koopt
een Spaansch koopman, Fernando Frias, in 1573, het prachtig steen der familie
(6)
Schets en stelt het te hunner beschikking ; ruime colleges worden in 1568 geopend
te Dowaai en te Sint-Omaars. Zelfde schouwspel in het Land van Luik. De Paters
hebben reeds in 1564 eene school te Dinant en zijn voornemens er eene tweede
(7)
te stichten te Hoei De bisschop Geeraard van Groesbeek begunstigt hen zooveel
hij kan. Hij ijvert om hen in de hoofdstad binnen te krijgen en, bij de protestantsche
(8)
beweging in 1566, roept hij ze dadelijk ter hulp .
Reeds vóór dien tijd, hadden zij met ijver den strijd

(1)

Imago primi saeculi, blz. 745. - Overigens liepen de Jezuïeten zijne misnoegdheid op, door
n

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

te prediken tegen den 10 penning. Zie Piot: Correspondance de Granvelle, deel IV, blz. 155,
n.
Hansen: Rheinische Akten, blz. 326.
Ibid., blz. 358.
Ibid., blz. 395.
Ph. de Hurges: Mémoires d'eschevin de Tournai, blz. 219. Mém. de la Soc. Hist. de Tournai,
deel V [1855].
Imago primi saeculi, blz. 745.
L. Lahaye: Cartulaire de la commune de Dinant, deel IV, blz. 34 (Namen, 1891).
Zie hooger, blz. 296.
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aangevat tegen het Calvinisme, wiens van dag tot dag stoutmoediger propaganda
de Nederlandsche geestelijkheid met verstomming geslagen had. Men ziet ze op
de meest bedreigde plaatsen verschijnen. Zij prediken te Brugge, te Gent, te
Antwerpen, en men bewondert niet alleen de welsprekendheid en de godsvrucht
van die vrijwilligers des geloofs, doch ook hunne belangloosheid, want zij weigeren
(1)
alle vergelding voor de hulp die zij aan de Kerk brengen . Evenals de ‘ministers’
die zij bestrijden, ijveren zij met de pen en met het woord. Adriani schrijft te Gent,
in 1568, volksboekjes tot verdediging des geloofs en wederlegging der ketterij. Hoe
meer zij doen, des te meer zij willen doen, en de machtige gildegeest die hen bezielt,
doet hen naar nieuwe verkleefden, naar nieuwe hulpmiddelen voor hunne Orde
zoeken. Weldra vloeien giften en aalmoezen bij voorkeur naar hen, tot groote spijt
van de kloosters, die vroeger door de godsvrucht der geloovigen onderhouden
werden. Hun opkomende rijkdom verwekt nijd. Morillon beschuldigt hen van ‘in te
grijpen waar zij kunnen’ en de biechtvader van den hertog van Alva bemerkt, dat
‘zij zeer zachtjes binnenkomen en de jeugd prediken en leiden, doch dat zij dan
(2)
later de hand op alles, ja op de goederen leggen’ .
De komst te Brussel van Requesens, openlijken vriend van het Gezelschap,
bezorgde aan hetzelve de ondersteuning der regeering en bracht meteen zijne
vijanden tot zwijgen. Getroffen door de onverschilligheid van het meerendeel der
geestelijken en door het gering getal goede predikers in de Nederlanden, wilde don
Lodewijk den ijver der Orde ten nutte maken, ‘vooraleer, zoc schreef hij aan den
koning, haar ijver aan 't verslappen gaat’. Hij stelt voor, haar de op den prins van
Oranje en den graaf van Hoogstraten verbeurde huizen te geven, daar ‘niemand
toch ze zal willen koopen, zoo men ze in veiling

(1)

(2)

M. van Vaernewyck: Van die beroerlycke tyden, deel II, blz. 122, deel IV, blz. 28; Ph. van
Campene: Dagboek, blz. 70, 107, 124-126, 147, 199, 225, 247. Cf. De Schrevel: Annales de
la Société d'Emulation de Bruges, 1846, blz. 330.
Poullet: Correspondance de Gramvelle, deel III, blz. 604.
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(1)

stelt’ . Hij vraagt aan Philips II hem Spaansche Jezuïeten te zenden om tot
aalmoezeniers voor de troepen te dienen. Hij maant de steden aan, zijne pogingen
te ondersteunen, en weldra kan hij zich over den verkregen uitslag verheugen.
Nieuwe colleges worden opgericht te Maastricht en te Antwerpen in 1573-74, te
Brugge in 1575. Het college van Dowaai heeft, naar men zegt, in 1574 meer dan
(2)
700 scholieren . Te Antwerpen ‘prediken de Paters niet alleenlijk gedurig in 't
Vlaamsch en in 't Spaansch, doch zij geven daarbij nog vijf of zes lessen en hebben
(3)
zij reeds bij de 300 leerlingen uit de hoogste standen der stad’ .
De gebeurtenissen na den dood van den landvoogd stelden een einde aan dien
vooruitgang. De gunst, welke de Jezuïeten onder Requesens hadden genoten,
stelde hen bloot aan de aanvallen der patriotten. De Calvinisten erkenden in hen
hunne gevaarlijkste vijanden, en weldra ontstond, onder de tegenstrevers van het
Spaansche stelsel en die van het catholicisme, een verwoede veldtocht van
vlugschriften en allerlei aanvallen tegen het Gezelschap. Men schreef hetzelve de
voortzetting van den oorlog, de mislukking van de bijeenkomsten te Breda toe; men
(4)
verdacht het, een Bartholomeusnacht in de provinciën voor te bereiden . Doch die
ontketening van woede verschrikte het niet. Niettegenstaande het gevoelen der
bisschoppen, weigerden de Jezuïeten de Pacificatie van Gent te bezweren. Men
maakte zulks ten nutte om ze te verdrijven uit al de steden, waar de Orangisten
meester waren. Hun college en hunne kerk te Antwerpen werden ter beschikking
van de Calvinistische gemeenschap gesteld.
Die vervolging had geen ander gevolg dan hun gezag en hun invloed, na de
zegepraal van het catholicismus, te vergrooten. Reeds in 1584 schafte Philips II al
de beperkingen af, welke het edict van 1556 tegen hunne vestiging

(1)
(2)
(3)
(4)

Gachard: Correspondance de Philippe II, deel III, blz. 21.
Ibid., blz. 21.
Ibid., blz. 351.
Piot: Correspondance de Granvelle, deel V, blz. 331.
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(1)

gesteld had . Alexander Farnese was voor hen een nog verkleefder en vooral
machtiger beschermer dan Requesens. Samen met den generaal der Orde, pater
Aquaviva, Italiaan als hij, hielp hij pater Olivier Manare in weinige jaren de Provincie
België opnieuw inrichten. Overal riepen de steden de Jezuïeten in hare muren. In
zijne katholieke ijverzucht, raadpleegde de magistraat te Leuven, te Mechelen hen
omtrent de maatregelen, te treffen tot versterking van het godsdienstig gevoel. De
algemeene waardevermindering in de door den oorlog ontvolkte en ten onder
gebrachte steden liet hun toe, aan geringen prijs, huizen en erven aan te koopen
(2)
hetzij tot het vergrooten hunner lokalen, hetzij tot het bouwen van nieuwe panden .
Alleen onder het bestuur van den hertog van Parma, worden colleges opgericht te
Kortrijk (1583-1588), Ieperen (1585), Gent (1592), Valencijn (1592), Rijsel (1592).
In 1586 telt de Provincie België niet minder dan negen colleges, vier missiën en een
(3)
‘proefhuis’, met 253 Jezuïeten, waaronder 35 nieuwe .
Die ontwikkeling, na Farnese's dood kortstondig gestuit, hernam met nieuwe
kracht onder de regeering van Albertus en Isabella. Beurtelings werden colleges
gesticht te Bergen (1598), te Atrecht (1600), te Winoksbergen (1600), te Luxemburg
(1603), te Brussel (1604), te 's-Hertogenbosch (1609), te Namen (1610), te Roermond
(1611), te Hesdin (1613), te Mechelen (1613), te Aire (1614), te Lier (1615), te Kassel
(1617), te Maubeuge (1619), te Duinkerken (1620), te Aalst (1620), te Halle (1621),
te Armentières (1622), te Béthune (1622), te Nijvel (1624), te Belle (1625), te Ath
(1628). Rond 1625 had het Gezelschap in België het toppunt van zijn bloei bereikt.
Het aantal zijner leden stijgt in dezelfde verhouding als dat zijner stichtingen. Het
bedraagt 420 in 1595, en blijft nagenoeg ongewijzigd

(1)

(2)
(3)

Placcaeten van Vlaenderen, III, blz. 43. Toch beperkt het edict van 1584, voor sommige
punten, overeenkomstig het oordeel door den Grooten Raad van Mechelen op 20 April 1583
aan Farnese gegeven, de rechterlijke en financieele vrijdommen, welke de pausen aan het
Gezelschap toegestaan hadden. Zie Gachard: Analectes, blz. 373.
Analectes pour servir à l'Histoire Ecclésiastique, deel XIX, blz. 43, 44, 58.
r

Verslag van den provinciaal in 1586. Archives jésuitiques in het Algemeen Rijksarchief, n
990.
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tot de troonsbeklimming der aartshertogen: 441 in 1596 en 445 in 1597. Doch reeds
(1)
in 1611 bereikt het 788 en vijftien jaar later, in 1626, is het verdubbeld en bereikt
(2)
het 1574 . Vergelijkt men dit cijfer met de cijfers, rond dien tijd, in de groote
Europeesche Staten, zoo bemerkt men dat de Jezuïeten nergens betrekkelijk zoo
talrijk waren als in de katholieke Nederlanden. Inderdaad, Frankrijk telt er toen
slechts 2156, Duitschland slechts 2283 en Spanje zelf slechts 2962.
De Provincie België, reeds in 1564 van de Rijnprovincie gescheiden, was in 1612
zoo belangrijk geworden, dat men ze in tweeën moest splitsen. Daarbij werd rekening
gehouden noch met de bestuurlijke verdeelingen, noch met de staatkundige
verdeelingen. Het Gezelschap, dat invloed op het volk wilde oefenen, verdeelde
zijne krachten naar de taalgrens, welke het land in schier twee gelijke deelen sneed.
De Vlaamsche gewesten, zoowel de Nederlandsche als die van het bisdom Luik,
maakten de Vlaamsch-Belgische Provincie uit, terwijl de Waalsche gewesten,
waaraan de Duitsche districten van Luxemburg verbonden werden, de
Gallisch-Belgische Provincie vormden. In 1626 telde de eerste 801 leden, zestien
colleges, vier standplaatsen, een professiehuis en eene kostschool te Antwerpen,
benevens een ‘proefhuis’ te Mechelen; de tweede had 773 leden, achttien colleges,
(3)
twee standplaatsen en een ‘proefhuis’ te Doornijk .
In België, evenals in de andere kaholieke landen, verklaart de invloed der
Jezuïeten zich door hun onderwijs. Hun voortreffelijk paedagogisch stelsel, de zorgen
die zij wijdden aan de opvoeding en aan de lichamelijke vorming, hunne gemoedelijke
en zachtzinnige betrekkingen met de leerlingen, de gezonde en lachende inrichting
hunner colleges, gansch verschillend van de ongezonde, onvriendelijke scholen
welke men tot dan toe gekend had, deden hen voor modelleeraars doorgaan. De
protestanten zelven bewonderden de kunst, waarmede zij het humanisme der
Renais-

(1)
(2)
(3)

Cijfers uit de verslagen van de provincialen, Algemeen Rijksarchief.
Imago primi saeculi, blz. 238.
Ibid., blz. 241.
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(1)

sance met het verstand en de behoeften hunner leerlingen wisten aan te passen .
Dezen, meestal tot den adel en de gegoede burgerij behoorend, vonden, beter dan
elders, bij de paters de letterkundige kennis, die den beschaafden mensch en den
beoefenaar der vrije beroepen onontbeerlijk is. Toch was het onderwijs kosteloos
en stonden de colleges open voor de kinderen des volks, die wegens hun aanleg
de gunst van het Gezelschap waardig waren. De verstandelijke aristocratie vond
(2)
er hare plaats naast de maatschappelijke aristocratie . Deze ontving er den stempel
van de Orde, gene verzekerde aan hare aanwerving een gedurigen toevoer van
nieuwe krachten, zoodat zij door de eene en door de andere het puik der jeugd tot
zich trok.
Haar roem was weldra zoo stevig gevestigd, dat zij zich niet meer om de toekomst
hoefde te bekommeren. Allerwegen vroegen de openbare machten en de familiën
haar om nieuwe colleges te openen. De regeering hoeft niet meer in haar voordeel
op te treden: het volstaat haar te laten begaan. In stede van, als vroeger, elke
gelegenheid te benuttigen ten einde in het land vasten voet te krijgen, stellen de
Jezuïeten nu hunne voorwaarden, en eischen zij waarborgen alvorens een college
(3)
te stichten, want zij zijn zeker van die te verkrijgen . Om ze in eene stad te lokken,
schenkt de magistraat hun niet alleen gebouwen of gronden, doch hij heft nog taksen
te hunnen voordeele of betaalt een deel van de kosten tot het bouwen van hunne
(4)
kloosters of kerken . Terwijl de door de humanisten der Renaissance

(1)

(2)

(3)
(4)

‘Hoc tamen eos meritissimo elogio non defraudabor, solos paene dignos videri qui jeventutem
doceant’. A. Van Buchel: Darium, uitg. G. Brom en L.A. van Langeraad, blz. 99 (Amsterdam
1907). - Zie de belangwekkende programma's der leergangen in de colleges te Brugge en te
Dinant, uitgeg. door De Schrevel: Annales de la Société d'Emulation de Bruges, 1896, blz.
350.
‘Nec facile aliquem admittunt, nisi perspecto prius ingenio aut magnae parentelae favore’.
Van Buchel: loc. cit. Requesens zegt in 1575, dat de 300 leerlingen der Jezuïeten te Antwerpen
tot de voornaamste standen der bevolking behooren. Gachard: Correspondance de Philippe
II, deel III, blz. 351.
Zie De Potter: Petit Cartulaire de Gand, blz. 132.
e

Voorbeelden voor Brugge (Priem: Inventaire des Archives de la Flandre Occidentale, 2
reeks, deel IV, blz. 174, 180, 189, 210); voor Gent (V. Vander Haeghen: Inventaire des
Archives de la ville de Gand, blz. 21 en volg.); voor Mechelen (Gaillard: Mémoriaux du Grand
Conseil, deel II, blz. 108); voor Oudenaarde (Van Lerberghe en Ronsse: Audenaerdsche
Mengelingen, deel IV, blz. 112); voor Namen (Lahaye: Correspondance du procureur général
de Namur, blz. 222); voor Ieperen (Annales de la Société d'Emulation de Bruges, 1903, blz.
53); voor Luxemburg (Duhr: Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, deel
I, blz. 418) enz.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

368
in zulk groot getal opgerichte wereldlijke scholen ontvolkt worden, zijn hunne klassen
(1)
(2)
vol leerlingen . In 1582 zijn er vierhonderd in het college te Luik . In 1586
(3)
verhonderd vijftig in dat te Sint-Omaars . Dowaai, het bloeiendste van allen, telt in
1600 vierhonderd leerlingen in de humaniora, zeshonderd in de wijsbegeerte en
(4)
honderd in de godgeleerdheid . De schepenen beijveren zich de mededingers te
weren, die de paters mochten hinderen, en verdedigen hen tegen de klachten der
wereldlijke geestelijkheid; om dien goeden wil nog vruchtbaarder te maken,
ondersteunen de paters krachtdadig de gemeenten in de verdediging van haar recht
(5)
op de inrichting van het onderwijs . Daar waar geene Jezuïetenscholen zijn, neemt
men die tot toonbeeld. In 1621 wil Lamberta van Croy, de stichtster van het college
te Roeulx, dat het onderricht er gegeven wordt ‘naar de wijs van de Paters
(6)
Jezuïeten’ .
Terwijl de schooljeugd onderricht krijgt in de letteren, leert zij ook de door de
Jezuïeten ingevoerde nieuwe godsdienstoefeningen. Hunne leerlingen moeten elken
dag mis hooren, en dikwijls ter biecht en ter communie gaan. Reeds in 1573 brengen
(7)
de paters te Dowaai de in 1563 te Rome gestichte Congregatie der H. Maagd .
Deze verspreidt zich weldra in al hunne colleges, vanwaar zij zich, dank zij de
e

gewezen scholieren, van het begin der XVII eeuw af, voortzet in de bevolking der
steden. De congreganisten zijn

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Te Atrecht, bijvoorbeeld, wordt het wereldlijk gemeentecollege, gesticht in 1561 en bestuurd
door Antoon Meyer, neef van den geschiedschrijver, door de Jezuïeten overgenomen. A.
Guesnon: La Surprise d'Arras, blz. 10-11.
[A. Poncelet]: La Compagnie de Jésus en Belgique, blz. 18 (Brussel, 1908).
Analectes pour servir à l'Histoire Ecclésiastique, deel XIX, blz. 51.
[A. Poncelet]: La Compagnie de Jésus en Belgique, blz. 17.
V. Vander Haeghen: Inventaire des Archives de Gand, blz. 48.
Analectes pour servir à l'Histoire Ecclésiastique, deel VIII, blz. 101.
[A. Poncelet]: La Compagnie de Jésus en Belgique, blz. 26.
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(1)

vereenigd in ‘kameraadschappen’ of gilden die, als godvruchtige beschermelingen,
rondom elk college geschaard staan. Naast het kameraadschap voor leerlingen,
zijn er andere voor jongelieden, voor volwassenen, voor kleine kinderen. In 1626
(2)
tellen zij in de Vlaamsch-Belgische Provincie niet minder dan 13.727 personen .
De invloed dier congreganisten is des te grooter, daar zij vooral tot de hoogere
standen der maatschappij behooren. Al de door de Jezuïeten aangewende middelen
om de godsvrucht te vergrooten: de novenen, de votieven, de vereering der
miraculeuze beelden, de biecht, worden door hen onder het volk verspreid. Vooral
door de biecht bevestigt zich de stijgende macht der paters op de gewetens. Het
veelvuldig afnemen der biecht, dat vóór hunne komst niet in de zeden des volks
(3)
lag, brengen zij in zwang ; de biechtelingen stroomen naar hen toe. In de kerk van
hun professiehuis te Antwerpen zijn in 1626 niet minder dan zes en twintig
biechtvaders, en nog zijn zij overlast. In dezelfde kerk en rond denzelfden tijd
(4)
beroemen de paters zich, dat zij 24.000 communicanten per jaar ontvangen . Het
Gezelschap is even bedrijvig in het prediken als in het uitreiken der sacramenten.
Daarover kan men oordeelen, als men weet dat het erop boogt, dat zijne leden, in
e

een enkel jaar van het begin der XVII eeuw, in de Vlaamsch-Belgische Provincie,
(5)
15,206 preeken gehouden hadden .
Niettegenstaande al die werkzaamheid, vindt het nog tijd om catechismuslessen
te geven. Het tracht de kinderen daarheen te lokken, door allerlei nieuwigheden en
door vermaken van hun leeftijd. Wedstrijden worden onder de leerlingen gehouden;
de eerste hunner wordt ‘keizer van den catechismus’; de vragen en antwoorden
(6)
worden op muziek gebracht en in koor gezongen . Zulk behendig pogen wordt met
welslagen beloond. De catechisatie der Jezuïeten wordt zoo talrijk gevolgd als hunne
colleges. In sommige

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

't Is onder den naam van ‘gulden’ of ‘gilden’, dat zij gewoonlijk in Vlaanderen worden
aangewezen.
Imago primi saeculi, blz. 774.
Ibid., blz. 783.
Ibid., blz. 785.
Ibid., blz. 781.
[A. Poncelet]: La Compagnie de Jésus en Belgique, blz. 23.
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steden geven zij tot dertig lessen te gelijk. Hier weer doen zij beroep tot de leeken.
De broederschap van den heiligen Carlo Borromeo, die zij in 1618 instellen, legt
(1)
hare leden de verplichting op, zich met de Zondagsscholen bezig te houden . Zij
ook stellen de plechtige en gezamenlijke eerste communie in; in 1645 wordt deze
(2)
te Doornijk ingehuldigd .
Naast deze hulp - of zoo men verkiest, deze mededinging - aan de wereldlijke
geestelijkheid, onderhoudt het Gezelschap werken, die hetzelve uitsluitend
voorbehouden zijn. Door zijne kampzending (missio castrensis), dank zij Farnese
in 1587 ingericht en door de regeering bekostigd, neemt het den
(3)
krijgsaalmoezeniersdienst waar ; door zijne zeezending (missio navalis), in 1623
door Isabella op Spinola's verzoek ingesteld, verzekert het denzelfden dienst aan
(4)
boord der Duinkerksche kaperschepen . Ten slotte, heeft zijne Hollandsche zending
(missio hollandica), in 1592 opgericht en door Clemens VIII goedgekeurd, tot doel
het katholiek geloof te onderhouden in de Vereenigde-Provinciën, waar paters telken
(5)
jaar, op gevaar van hunne vrijheid te verliezen, heimelijk binnendringen . Want
terecht beschouwen de protestanten hen als hunne gevaarlijkste vijanden en achten
zij hen tot alles in staat. Zij aanzien hen, in 1595, als de aanstokers van de door
(6)
Pieter Pannins op Maurits van Nassau gepleegde moordpoging . Hoeft men verder
te gewagen van zoovele werken en moeiten, strijd tegen de besmettelijke ziekten,
apostolaat in China, in Indië, in Amerika, om het krachtig woord der Belgische
(7)
Jezuïeten: ‘Er zijn schier geen grijsaards in onze Orde’ te rechtvaardigen?
Toch zou men zich geen volledig gedacht hunner rol

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

e

Cf. C. Cappliez: L'école dominicale de Valenciennes au XVI siècle (Valencijn, 1883); G.
Marc: Institution et économie de l'école dominicale de Valenciennes, in Bulletin d'études de
la Province de Cambrai, 1910, blz. 256 en volg.
[A. Poncelet]: La Compagnie de Jésus en Belgique, blz. 253.
Imago primi saeculi, blz. 804.
Ibid., blz. 817.
Ibid., blz. 797.
Ibid., blz. 831.
Ibid., blz. 826.
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geven, zoo men niet lette op hunne gedurige bemoeiing in al de uitingen van het
maatschappelijk leven. Want het is hun niet voldoende te onderwijzen, te prediken,
de sacramenten toe te dienen, de soldaten en zeelieden naar het gevecht te
vergezellen, zij verstaan ad majorem Dei gloriam zich zoo met de private als met
de openbare zaken te bemoeien en bekronen hun werk door zich ‘een ieder, overal
(1)
en altijd’ onmisbaar te maken. Zij worden de raadgevers van talrijke gezinnen in
den adel en in de burgerij. Zij bewerken de verzoening van de echtgenooten,
(2)
bezorgen een beroep aan de kinderen, beletten tweegevechten , makelen huwelijken
en doen ongeoorloofde samenwoning wettigen. De magistraten der steden vragen
hun raad en volgen dien op. Nauwelijks zijn zij te Gent gevestigd, of de Staten van
(3)
Zeeland stellen vast, dat de Calvinisten met meer strengheid bejegend worden .
Farnese, aartshertog Ernst, Spinola betuigen hun het volste vertrouwen. Aartshertog
Albertus legt den eersten steen hunner kerken, neemt verscheidene hunner onder
zijne vertrouwden, onderhoudt met hen een drukke briefwisseling en schenkt hun
(4)
sommen tot een bedrag, dat op 100,000 dukaten geschat wordt . Dezelfde
gestemdheid ontmoet het Gezelschap natuurlijk bij Isabella en bij den
kardinaal-infant. Een weinig later zullen don Francisco de Melo en aartshertog
Leopold het tegen de Jansenisten krachtdadig ondersteunen.
Tot vergelding van zulke gunsten betuigen de Belgische Jezuïeten een
onbegrensde toewijding aan het Oostenrijksche huis. Zelfs toen de bisschoppen
het willen verlaten,

(1)
(2)

‘Omnium hominum, locorum, temporum, horarum sumus, omnibus omnia facti, ut omnes
Christo lucri faciamus.’ Ibid., blz. 767.
Zie, bijvoorbeeld, Gilliodts-Van Severen: Un drame judiciaire enz., in Annales de la Soc.
d'Emulation, 1911, blz. 9. - De gewoonte van het tweegevecht werd door de Spaansche en
Italiaansche troepen in het land ingevoerd.
e

(3)
(4)

Zie Gachard: Bull. de l'Acad. royale de Belg., 2 reeks, deel XXXVIII [1874], blz. 202. In 1567
werd reeds eene verordening tegen het tweegevecht uitgevaardigd (Poullet: Correspondance
de Granvelle, deel III, blz. 41). Andere volgden in 1589, 1596, 1610 en 1636.
F. De Potter: Petit cartulaire de Gand, blz. 147.
Imago primi saeculi, blz. 888.
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(1)

blijven zij het onwrikbaar getrouw . Zij beijveren zich het dynastisch bewustzijn
onder hunne leerlingen te ontwikkelen; in de tooneelstukken die zij voor hen schrijven
en bij de prijsuitdeelingen laten opvoeren, vindt men de ophemeling van de
(2)
zegepralen des katholieken konings . Niet slechts om de private redenen, doch
ook uit overtuiging verdedigen zij de monarchie. Het De justitia et jure van pater
Lessius (1621), het Politico-Christianus van pater Scribani (1624) kennen den
katholieken vorst eene macht toe, die enkel beperkt wordt door het naleven van de
Christelijke zedenleer en door den eerbied voor de Kerk. Ja, Lessius roept politieke
beschouwingen in ten voordeele van den godsdienst, dien onontbeerlijken grondslag
(3)
van orde en heerschappij tot de instandhouding der maatschappij . De vorderingen
der Jezuïeten versterken dus de souvereine macht. In hunne colleges gewennen
zij de jongelingen der hoogste standen zoowel aan gehoorzaamheid als aan
godsvrucht. Met de laatste sporen van het Calvinisme en van de vrijdenkerij,
verdelgen zij wat nog, bij sommige gemoederen, overbleef van de republikeinsche
e

leerstellingen der XVI eeuw. Hunne leerlingen zijn zoo volkomen koningsgezind
als rechtgeloovig, zoo volkomen onderdanig aan den absolutistischen staat als aan
de Kerk. Als de Jansenistische twist zal uitbreken, moet men dan ook niet verwonderd
wezen, dat de regeering dadelijk partij voor het Gezelschap trekt. Zij mag zulken
kostbaren bondgenoot niet in den steek laten. De politiek noodzaakt haar naast
hetzelve in het theologisch worstelperk te staan en het wapenen te verstrekken tot
het bestrijden van den Augustinus en van de leer der alleenwerkende en heiligende
genade.
e

Van het begin der XVII eeuw af, zijn de Jezuïeten zoo openlijk door den Staat
beschermd en door de heerschende standen begunstigd, dat de tegenstrevers, die
zij nog onder

(1)
(2)

(3)

Zie hooger, blz. 279, 280.
In 1647 laten zij te Gent opvoeren: Marie, la puissante guerrière de la maison d'Autriche (F.
Vander Haeghen: Bibliographie gantoise, deel II, blz. 138). Te Leuven, in 1645, krijgt Frankrijk
zijn deel in het treurspel: Perfidia gallica cujus insigne documentum Guido... Dampetra comes
Flandriae.
F. Strowski: Pascal et son temps, blz. 209 (Parijs, 1907).
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de leeken mochten ontmoeten, het onderspit moeten delven. Doch in den schoot
der geestelijkheid, doet hunne overmacht een tamelijk scherpe oppositie tegen hen
ontstaan. Zij klagen er over, dat zij beschuldigd worden van gierigheid, van
schraapzucht, van heerschzucht, en ook dat men hun, door laster, hunne steeds
(1)
talrijker wordende biechtelingen wil afhandig maken . Zonder Spinola's verzet, was
(2)
hunne kampzending bezweken onder de listen hunner vijanden . Pastoors en
bisschoppen stelden met zekere spijt hun bijval vast, en verontrustten er zich over,
(3)
dat zij zich meer en meer met het priesterambt bemoeiden . Te Gent spant bisschop
Triest in 1643 pogingen in om hun de catechismusles te ontnemen en die aan de
(4)
parochiepriesters terug te geven . Meer dan één lid der hooge geestelijkheid laakt
het al te wereldsch karakter hunner colleges, waar men zich te veel met muziek en
(5)
dans bezig houdt . De aartsbisschop van Mechelen, Jacob Boonen, is hun bepaald
vijandig en laat, om hunne vorderingen te stuiten, uit Frankrijk paters van het
Oratorium komen. De Leuvensche hoogeschool verzet zich halsstarrig, in 1566,
(6)
1588, 1594, tegen het inrichten, door hen, van openbare lessen in de wijsbegeerte .
's Pausen vonnis in 1596, te haren voordeele, stelt geen einde aan de moeilijkheden.
In 1624 en 1626 moet Cornelius Jansenius naar Spanje gezonden worden om van
den koning te verkrijgen, dat het aan het Gezelschap volstrekt verboden worde, in
zijne colleges, academische graden te begeven.
In dat krakeel geldt het om meer dan om universiteitsvoorrechten. Reeds in 1570
had pater Bellarminus, tijdens zijn verblijf in België, de door Michiel Bajus beleden
Augustiniaansche stellingen bestreden, Hoewel in 1567 door den paus verworpen,
hadden dezen in de faculteiten van Leuven en Dowaai talrijke aanhangers behouden,
en allen, welke door hare gelijkenis met het protestantsch

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

Imago primi saeculi, blz. 852.
Ibid., blz. 810.
De Ram: Synodicon Belgicum, deel I, blz. 470, 476, 501, 513, 530.
V. Vander Haeghen: Inventaire des Archives de Gand, blz. 48.
De Ram: loc. cit., blz. 544.
Valerius Andreas: Fasti academici, blz. 372-387.
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(1)

dogma der voorbeschikking getroffen waren, verontrust . Pater Lessius heeft het
grootste deel zijner loopbaan besteed aan het bestrijden dier voorboden van het
Jansenisme, en 't was om zijne theorie van den vrijen wil aan de hoogeschool te
kunnen opleggen, dat het Gezelschap er wilde binnendringen. Doch door de instelling
van het ‘Bellarminus-museum’ brengt het een studie- en propagandacentrum tot
e

stand, van waar het ze gadeslaat. Overigens, reeds in het begin der XVII eeuw,
staat zijne geestesbedrijvigheid verre boven de hoogescholen. Na den dood van
Justus Lipsius telt Leuven geen enkelen wereldberoemden geleerde meer. Hare
faculteiten zijn, evenals die van Dowaai, nog slechts vakscholen voor godgeleerdheid,
rechten en geneeskunde. Niet meer dààr, doch in de Jezuïeten-kloosters en -colleges
wordt de wetenschap vereerd. Niet alleen leveren zij de uitstekendste godgeleerden,
(2)
wier werken nu dienen tot het vormen der geestelijkheid , doch onder hen treft men
ook wiskundigen aan als d'Aiguillon en Gregorius de Saint-Vincent, taalkundigen
als Andreas Schott, geleerden als Bollandus, Henschen en Papebroek. Uit hun
e

midden komt het belangrijkst historisch werk der XVII eeuw, de verzameling der
Acta Sanctorum. De verscheidenheid van de kennis hunner leden uit zich zelfs in
de kunsten, met schilders als Daniël Seghers en voortreffelijke bouwmeesters als
Huyssens.
e

Al de verhevenste uitingen des verstands, in het België der XVII eeuw, dragen
dus den stempel der Jezuïeten. Talrijker dan in eenig ander land, hebben zij nergens
zoo'n diepen invloed op het land gelaten. Te midden van de ver-

(1)

In 1588 schrijft Torrentius uit Antwerpen over hen de volgende kenschetsende regelen: ‘Nec
quid liberum tollentibus arbitrium commode respondere possim invenio, si Lovaniensium
opinioni locus esse debeat. Ipsis haud dubie sua constat ratio; verum ego et plurimi mecum
boni non tam subtiles sumus ingenio, ut haec assequamur’. Bull. de la Comm. Roy. d'Hist.,
e

(2)

3 reeks, deel XI [1870], blz. 219.
De derde synode van Antwerpen, in 1610, beveelt dat de pastoors, benevens den catechismus
van Canisius, in hunne boekerij moeten hebben: ‘Catholicum Stapletoni, sermones Costeri
ejusque libellos sodalitatis et de controversiis temporum, Lessii consultatio nupera quae religio
sit capessenda, directorium Polanci ejusque libellus ob frequenti communione’, wil zeggen
allen werken van Jezuïeten. De Ram: Synodicon Belgicum, deel III, blz. 135.
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slapping van het openbaar bewustzijn, te midden van het economisch verval, trokken
zij de kloekste en de machtigste geesten tot zich, door hun een ideaal en eene
drijfveer tot handelen te bieden. De strijd tegen de ketterij, de verheerlijking van het
catholicisme door het onderwijs, de prediking, de verre zendingen hadden hun de
keur der jongelingschap gewonnen. En het verklaart zich zonder moeite dat, in 1640,
bij het honderdjarig bestaan des Gezelschaps, het Imago primi saeculi, waarin zijn
roem en zijne zegepralen met zooveel trotschheid bevestigd worden, door Belgische
Jezuïeten geschreven werd.

IV
e

Sedert het einde der XVI eeuw, verrijzen rondom het Gezelschap van Jezus,
machtigste werktuig en hoogste uiting van de katholieke herstelling, talrijke geestelijke
orden. De meesten volgen de strekkingen van bedrijvige godsvrucht en van
apostelschap onder het volk, die door de Minderbroeders der middeleeuwen
ingevoerd werden. Doch zij brengen die overeen met het moderne leven, de nieuwe
behoeften der maatschappij, den huidigen toestand des godsdienst. Allen vestigen
zich dan ook in de centrums der maatschappelijke beweging, wil zeggen in de
steden. Zij brengen in de laagste en ellendigste schichten der steedsche bevolkingen
die strenge rechtgeloovigheid en die godsvrucht, welke de Jezuïeten hunnerzijds
in den adel en in de burgerij brengen. Van velen hunner, inzonderheid van Kapucijnen
en Recollecten, mag men zeggen dat zij de Jezuïeten van den arme zijn. Niet alleen
houden zij zich bezig met prediken, met biecht te hooren, processies te houden,
novenen of ‘gebeden van veertig uren’ te leiden, zij wijden zich bovendien aan het
bezoeken der gevangenen, aan het verplegen der zieken, aan het opnemen der
zinneloozen, aan het onderwijzen der volkskinderen. Ja, sommigen belasten zich
met een openbaren dienst,
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(1)

zooals de Kapucijnen die, in sommige steden, de brandweer waarnemen .
In dit godsdienstig leger, door den katholieken ijver samengesteld, zijn de vrouwen
schier zoo talrijk als de mannen. Naast de oude begijnenhoven, bieden de kloosters
van Karmelietessen, Brigittijnen, Annonciaden, Ursulinen, Franciscanernonnen en
Clarissen een toevlucht aan de godvruchtige vrouwen, wekken haar tot het vurigste
mysticisme op, belasten haar met nieuwe werkzaamheden. Zonder onderscheid
van kunne, van beroep, van stand, wordt heel de maatschappij door den godsdienst
bewerkt en als het ware gekneed. Het aanzien, den invloed, de giften welke de
Wedergeboorte der kennis vroeger aan de humanisten geschonken had, gunt de
Wedergeboorte van het catholicisme nu, en in veel ruimere mate, aan de kloosters.
Het spreekt van zelf, dat het voorbeeld door het hof gegeven wordt. De
aartshertogen roepen uit Italië de Barrevoeters en, uit Spanje, de Karmelieternonnen,
die zij veel eerbied betuigen. Als eene van de gezellinnen der heilige Theresia,
moeder Anna de Barthélemy, naar België komt, gaat de infante haar te Bergen
welkom heeten; toen de vertrouweling der heilige, pater Hieronymus Gratianus,
(2)
door de Nederlanden reist, wordt hij in het paleis te Brussel geherbergd . In 1623
laat Isabella de Annonciaden, die zich te Gent gaan vestigen, met de hofrijtuigen
(3)
naar die stad voeren . Met Albertus bezoekt zij de kloosters, legt zij den eersten
steen hunner kerken, zendt zij hun reliquieënkasten of altaarsieraden, beveelt zij
hen aan de welwillendheid der schepenen, verleent zij hun toelagen op de schatkist
of aalmoezen uit hare bijzondere kas. Uit overtuiging of uit vleierij, wedijveren de
grootste heeren in edelmoedigheid jegens de godsdienstige stich-

(1)

Gobert: Les rues de Liége, deel I, blz. 202; Rembry-Barth: Histoire de Menin, deel I, blz. 285
(Brugge, 1881).

(2)

M. de Villermont: Le duc et la duchesse de Bournonville, blz. Jacques 1 , in Messager des
Sciences historiques, 1865, blz. 276 en volg.; L. Dancoisne: Histoire des établissements
religieux britanniques 97 en volg. (Brussel, 1904).
F. De Potter: Second cartulaire de Gand, blz. 283.

(3)

er
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tingen. Het wordt een gebruik, hun geschenken te doen. Dank zij de gunst der
aartshertogen, worden de Karmelieternonnen bijzonder bevoordeeld. Anna de
Barthélemy werft in den hoogen adel zooveel nonnen aan, dat de moeders weldra
(1)

e

aarzelen heur hare dochters te toonen . De Clarissen, in het begin der XVII eeuw
in het land gekomen, oefenen er weldra zulke aantrekking, dat zestien van Isabella's
eeredames er hare geloften doen. Lamberta van Croy treedt in de Ursulinen. In
1626 stichten Floris van Berlaymont en zijne vrouw Margareta van Lalaing het
klooster van Berlaymont, waar de nonnen van Sint-Augustinus jonge meisjes
(2)
opleiden . De broeder van den hertog van Aarschot, Karel van Arenberg, graaf van
Sevegem, wordt kapucijn en wil zijne monnikspij niet tegen het kardinaalskleed
verwisselen. De burgerij koestert dezelfde gevoelens. Een Italiaansch koopman
vestigt de Minderbroeders te Antwerpen in 1614, en tal van renteniers en kooplieden
ondersteunen in de steden de godsdienstige of liefdadige stichtingen. De
tusschenkomst der magistraten is nog doeltreffender. In 1617 schenken de Brugsche
schepenen 12,000 pond voor het bouwen der Kapucijnenkerk. In 1619 leveren die
van het Vrije toelagen aan de Kapucijnen van Oostende en aan de Annonciaden
van Brugge, en het ware al te langwijlig de feiten van denzelfden aard op te sommen,
welke men in de geschiedenis van elke stad aantreft.
Evenals de uitwijking der Nederlandsche protestanten, in de vorige eeuw, in
Engeland zooveel nieuwe nijverheidstakken had doen ontstaan, evenzoo vergrootte
de uitwijking der Engelsche en Iersche katholieken, sedert Elisabeth's regeering
met vele vreemde huizen, het reeds aanzienlijk aantal Belgische kloosters. De latere
kardinaal William Allen heeft in 1568 te Dowaai een Engelsch seminarium geopend;
in 1592 vestigen de Engelsche Jezuïeten zich te Sint-Omaars; kort daarna stichten
zij eene

(1)
(2)

M. De Villermont: Bournonville, blz. 98.
Tal van Recollectenkloosters werden door edelen gesticht, bijvoorbeeld die van Florennes,
Barbençon, Bastenaken, Borgworm, Verviers, Ulflingen enz. Zie J. Grob: Publications de la
Section Historique de l'Institut du Luxembourg, deel LIV [1909], blz. 93 en volg.
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standplaats te Watten en, in 1613, een college te Luik. In 1607 laat de abt van
Sint-Waast zelf, te Dowaai, de kerk der Engelsche Benedictijnernonnen oprichten;
in 1613 worden, op Albertus' aanbevelingen, de Engelsche Recollecten in die stad
e

ontvangen. Antwerpen heeft, in het begin der XVII eeuw, een Iersch college en
een klooster van Engelsche Theresianen; Leuven een Iersch seminarium; Brussel
een klooster van Engelsche Benedictijnernonnen: deze laatsten vindt men ook te
Kamerijk en te Duinkerken; Ieperen krijgt, voor zijn deel, Iersche Benedictijnernonnen;
men vindt Schotsche Jezuïeten te Dowaai, kloosters van Britten te Dowaai en te
(1)
Rijsel, Engelsche Clarissen te Gravelingen enz. .
Men bezit ongelukkiglijk weinig gegevens omtrent het aantal en den rijkdom der
kloosterlingen, welke onder de regeering van Albertus en Isabella heel het land door
wemelden. Van 1597 tot 1631 stijgt, te Leuven, de bevolking der kloosters en
(2)
universiteitscolleges van 1600 tot 2180 personen . Te Ieperen vindt men, in 1689,
onder de 13.247 inwoners der stad, 535 monniken en nonnen en 93 wereldlijke
(3)
priesters . Men kan slechts de waarde eener eenvoudige aanwijzing gunnen aan
de raming van Gramay, die in 1622 het getal Belgische kloosterlingen op 60.000
schat, dewelke hij indeelt in 88 collegialen, 240 munsters en kloosters en 173 abdijen.
Volgens denzelfden schrijver moet de Kerk, op dien tijd, het drie vierde van

(1)

Zie Husenbeth: Notices of the english colleges and couvents established on the continent
after the dissolution of the religious houses in England (Norwich, 1849); C.J. Destombes:
e

Mémoire sur les séminaires et collèges anglais fondés à la fin du XVI siècle dans le Nord
de la France (Kamerijk, 1854); J.J. Proost: Les réfugiés anglais et irlandais en Belgique à la
er

suite de la réforme religieuse sous Elisabeth et Jacques 1 , in Messager des Sciences
historiques, 1865, blz. 276 en volg.; L. Dancoisne: Histoire des établissements religieux
britanniques fondés à Douai (Dowaai, 1880); P. Nolan: The irish dames of Ypres (Dublin,
1909). - Voor de Engelsche seminaria in België, zie A.O. Meyer: England und die Katholische
Kirche unter Elisabeth, blz. 77 en volg. (Rome, 1911), voor de Iersche, A.S. Green: The
making of Ireland and its undoing, blz. 451 en volg. (Londen, 1908).
(2)
(3)

e

e

J. Cuvelier: La population de Louvain aux XVI et XVII siècles. Annales de la Soc.
archéologique de Bruxelles, deel XXII [1908], blz. 351.
Schriftelijke telling in het Archief te Ieperen.
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den grond in het Kamerijksche, de helft in het Naamsche, het derde in Henegouw,
het viende in Artesië, het achtste in Brabant en het tiende in Vlaanderen bezeten
(1)
hebben .
Zeker is het in alle geval, dat hare eigendommen rond 1625 zoo belangrijk waren
gewonden, dat de bevolking en de regeering zelve zich daarover verontrustten.
Voor de stichting van elk nieuw klooster hoefde een koninklijke vergunning, doch
in werkelijkheid werd die voorwaarde meestal over het hoofd gezien. Reeds in 1630
beveelt een in 1636 vernieuwd plakkaat, een einde aan dat misbruik te stellen, ‘ter
oorzaak van de groote vermenigvuldiging der godsdienstige huizen, in alle plaatsen
(2)
van het land, tot grooten overlast onzer onderdanen’ . Een ander edict van 1658
herinnert er aan, dat als wet en staatsregel moet gelden, dat het niet toegelaten is
en nooit toegelaten was een klooster op te richten zonder de toestemming des
(3)
vorsten . In zijne onderrichtingen aan den kardinaal-infant wijst Philips III op het
groot aantal Fransche monniken, die zich onwettig in de provinciën vestigen en op
de gedurige vermeerdering der kloosters, ‘die stikken en sterven, als de boomen in
(4)
een hof waar er te veel staan’ . In 1638 wordt het verboden, goederen van de doode
hand te beleggen aan de kerken, aan dewelke opgelegd wordt, al hare sedert dertig
(5)
jaar verworven goederen te doen kennen .
Die maatregelen beantwoorden de algemeene klachten. De Leuvenaars voeren
in 1629 aan, dat de kloostergemeenschappen hunner stad zooveel eigendommen
(6)
innemen, dat er op den duur geen voor de burgers zullen overblijven . Gent, dat
(7)
reeds twintig vrouwenkloosters bezit, wil er in 1628 geen meer bij . In het Land van

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Gramaye geeft die zekerlijk overdreven inlichtingen om de bijdrage vast te stellen, welke de
Belgische kloosterlingen zouden kunnen leveren tot het vormen van een leger tegen den
Islam. Zie zijn Africa illustrata, blz. 113 en volg. (Doornijk, 1622).
Placcaeten van Brabant, deel III, blz. 172.
Ibid., blz. 174.
J. Cuvelier: Population de Louvain, loc. cit., blz. 352, n.
Placcaeten van Brabant, deel III, blz. 173.
o

Archief van Leuven, Cuypers, I, fol. 160 v .
V. Vander Haeghen: Inventaire des Archives de la ville de Gand, blz. 278.
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Luik verzetten de inwoners van het kwartier Entre-Sambre-et-Meuse zich tegen de
neerzetting der Brigittijnen op hun grondgebied, dat, naar zij zeggen, al genoeg
(1)
overlast is met bedelorden . In 1633 protesteeren de Staten-Generaal, in naam
(2)
des lands, tegen de overweldiging der doode hand . Ten slotte trachten de kloosters
zelven, die der bedelorden namelijk, het stichten van nieuwe gemeenschappen te
(3)
beletten, uit vrees de aalmoezen, waarvan zij leven, te zien verminderen .
Het bovenmatig aantal kloosterlingen wordt zelfs een gevaar voor de Kerk zelve.
(4)
Vele lieden treden slechts in de orden, om een gerust en verzekerd leven te slijten .
Dat getuigt het feit, dat de monnikspij vooral aangenomen wordt in tijden van
economische drukking. Het is onbetwistbaar, dat tal van lieden zonder roeping en
die zich weinig om de kloostertucht bekommeren, aldus in de ordesgeestelijkheid
dringen. De bisschoppen stellen in 1631 vast, dat in vele vrouwenkloosters de
(5)
kloostering niet nauwkeurig opgevolgd wordt . In 1645 beschuldigen zij de
Kapucijnen en de Recollecten, misbruik te maken van de geldomhalingen, met de
boeren te spelen en te drinken, zonder het oorlof van den ordinaris gebeden van
(6)
veertig uren en processies in te richten . Vele monniken verwarren voorzeker de
godsvrucht met dezer uitingen, en later (1672) zal Mabillon vaststellen, dat de
(7)
inwoners der Nederlanden ‘godvruchtig zijn tot het bijgeloof’ .
Zijnerzijds draagt het hof der aartshertogen ruimschoots

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

Bormans: Conclusions capitulaires du Chapitre de Saint-Lambert, blz. 525.
Gachard: Actes des Etats Généraux de 1632, deel II, blz. 164, 165.
De Schrevel: Etablissement et débuts des Carmes Déchaussés à Bruges (Brugge, 1910); J.
Grob: Recueil d'actes et documents concernant les Frères-Mineurs dans l'ancien duché de
Luxembourg. Publications de la Section historique de l'Institut de Luxembourg, deel LIV [1909],
blz. LXV, 199, 208; deel LVI [1909], blz. 257, 273.
V. Vander Haeghen: Inventaire des Archives de Gand, blz. 65.
De Ram: Synodicon Belgicum, deel I, blz. 515.
Ibid., blz. 545, 547.
U. Berlière: Mabillon et la Belgique, in Revue Mabillon, deel IV [1908], blz. 22.
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het zijne bij tot het invoeren, in het land, van die praktijken, met dewelke het
catholicisme van het Zuiden de zinnen helpt tot het vervoeren van het godsdienstig
gevoel. Wel is waar, bleven de Belgen wars van die akelige plechtigheden, die de
sombere godsvrucht der Spanjaards hun gedurende de eerste tijden der regeering
liet zien: ommegangen van geeselbroeders, van boetelingen die bezweken onder
den last van reusachtige kruisen, van geestdrijvende monniken wier hoofd bloedde
(1)
onder eene doornenkroon . Doch het voorbeeld der vorsten verwekte weldra de
navolging van den adel, om vervolgens bij het volk in zwang te komen. Albertus en
Isabella bidden dagelijks verscheidene uren lang en doen elk jaar eene novene te
O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel, wiens basiliek, door hen bekostigd, weldra een
der beroemdste heiligdommen des lands wordt. Op Witten Donderdag doen zij de
(2)
voetwassching in de kapel van het paleis . Als de reliquieënkast van den heiligen
Albertus van Reims komt, draagt de aartshertog die zelf, op den schouder, door de
(3)
straten van Bergen, tot in de Karmelietenkerk . Hij volgt met levendige belangstelling
de zending, waarmede Gramaye zich in Holland en in Duitschland belast heeft om
de aan den beeldenstorm ontsnapte reliquieën te verzamelen, en laat zich door
hem meer en meer belangrijke toelagen aftroggelen; hij beveelt de klokken te doen
luiden en processiesgewijs de soms zeer verdachte gebeenten te ontvangen, welke
(4)
zijn gewetenlooze boodschapper hem, in kaasvatten verborgen, afzendt .
En Isabella is nog godvruchtiger dan haar echtgenoot. Bij hare aankomst te
Luxemburg gaf zij daar reeds het bewijs van, toen zij, vóór het kruis der processie,
die haar te gemoet kwam, uit hare koets stapte, tot groote verba-

(1)
(2)
(3)
(4)

Rodriguez Villa: Correspondencia de la infanta archiduquesa doña Isabel Clara Eugenia con
el duque de Lerma, blz. 37. Add. Thonissen, in Bibliographie nationale, deel I, kol. 402.
Koninklijke bibliotheek van Brussel, handschr. 16136-37, fol. 21.
Vinchant: Annales du Hainaut. deel V, blz. 358 en volg.
Deze bijzonderheden ontleen ik aan belangwekkende stukken, welke de hr. Ch. Duvivier
omtrent de zending van Gramaye verzameld had en waarvan hij mij welwillend liet kennis
nemen. Omtrent die zending, cf. Schoengen: Neerlandica in Belgische Archieven, in
Nederlandsch Archievenblad, deel XVII [1908-1909], blz. 211
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(1)

zing der heeren van haar gevolg, die te paard gebleven waren . Rubens beschouwt
ze als eene heilige. Alvorens een brief te beginnen, stelt zij een kruisje op het
(2)
papier . Als de jonge prins van Spanje ziek is, zendt zij hem wonderdadige
(3)
poeders . Sedert haar weduwschap, vertoont zij zich nog slechts in de pij van
Franciscanernon in 't openbaar, put zij zich uit met het volgen van processies, houdt
zij retraites waarbij zij op den blooten grond slaapt en een strenge vasten in acht
neemt. Niets doet haar meer genoegen dan de vordering der godsvrucht in het land.
Alles wat men haar dienaangaande opdischt, gelooft zij gereedelijk. In 1603 schrijft
zij aan den hertog van Lerma, dat 1.830.000 menschen aan het jubileum
(4)
deelgenomen hebben!
Overigens hoeft zij slechts rondom zich heen te zien, om blijken van 's volks
godsdienstigheid te ontwaren. De Mariabeelden van Halle en van Sichem trekken
schier zooveel pelgrims als dat van Scherpenheuvel. Toen in 1615 de pest te Bergen
woedt, laten de burgers dier stad het overblijfsel van den heiligen Macharius uit
(5)
Gent komen en stellen zij een abt als gijzelaar voor zijne teruggave . In 1634 wijdt
de magistraat van Rijsel de stad aan O.-L.-Vrouw-ter-Tralie, als dankzegging omdat
(6)
zij haar voor de ketterij behoed heeft . Op den buiten worden overal kapellen,
kruisheuvels, kruiswegen opgericht. De menigte die komt bidden vóór de
wonderdadige altaren, schitterend met hunne versiering van exvoto's, bestaat uit
al de standen der bevolking. Sermoenen, jubeljaren, novenen vervangen nu de
wereldsche vermaken, welke de rederijkerskamers vroeger verstrekten. Er worden
schier geen andere tooneelstukken meer opgevoerd dan de treurspelen der
Jezuïetencolleges. De letterkunde handelt nog slechts over stichtelijke onderwerpen;
zelfs de oude Justus

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

Rodriguez-Villa: Correspondencia de la infanta archiduquesa dona Isabel Clara Eugenia con
el duque de Lerma, blz. 332.
Rodriguez-Villa: op. cit., blz. v.
Ibid., blz. 217.
Ibid., blz. 86.
Philippe de Hurges: Voyage à Liége et à Maestricht, uitg. H. Michelant, blz. 15 (Luik, 1872).
A. de Saint-Léger: Lille au moyen âge, blz. 10 (Rijsel, 1908).
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Lipsius schrijft Latijnsche verzen ter eere van de Diva Virgo Hallensis. Weinige
gezinnen tellen geen geestelijke onder hunne leden. Terwijl de bevolking der steden
gelijk blijft of vermindert, ziet men die der begijnenhoven, mystieke burchten die in
de leekenstad ontstaan zijn, gedurig vergrooten. En in den schoot der burgerij wemelt
het van ‘devote dochters’, ‘kwezels’, ‘spinnessen’, welke zich vrijwillig wijden aan
het onderhouden en versieren der kerken, aan het les geven in den catechismus,
aan het verplegen der zieken, aan het afleggen der dooden. Evenals in de
middeleeuwen, laat het mysticisme zich op ongemeene wijze vervoeren. Asceten,
hervormers als Joanna Deleloe, Servatius Lairuels, Joannes Berchmans doen
e

denken aan de dwepers, als Maria van Oignies en Lambrecht de Stotteraar der XII
e

eeuw en der XIII eeuw en gaan, evenals zij, nog vóór hun dood als heiligen door.
Terzelfder tijd dringt ook in het wereldsch leven die practische en teedere godsvrucht,
waarvan de ‘Introduction à la vie dévote’ van den heiligen Fransciscus van Sales
het volkomenste toonbeeld blijft. Gilbertus Masius, bisschop van 's-Hertogenbosch
(1594-1614), is een van Franciscus' vrienden en een verspreider zijner denkbeelden.
In 1630 laat de synode der provincie Mechelen de bijzonderste verhandelingen van
(1)
den bisschop van Genève ten behoeve der predikers in het Latijn vertalen .

(1)

De Ram: Synodicon Belgicum, deel I, blz. 510.
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Hoofdstuk II
(1)
De staatkundige inrichting
I
Hoewel van hetzelfde punt uitgaande, hebben de instellingen der katholieke
e

Nederlanden en die der Vereenigde-Provinciën sedert het einde der XVI eeuw
teenemaal uiteenloopende wegen gevolgd. Hare tegenstelling - zulks wordt men
dadelijk gewaar - wordt herleid tot de tegenstelling van de beide grondbeginselen,
die, zonder zich te versmelten, in de regeling van den Bourgondischen Staat naast
elkander bestonden: de souvereiniteit des vorsten en de gewestelijke zelfstandigheid.
Van het eerste bleef natuurlijk niets over in de Republiek. Na het mislukken van
de poging van Willem van Oranje om, dank zij den hertog van Anjou, ten minste
den schijn van het monarchaal gezag in stand te houden, bestaat de Unie van
Utrecht nog slechts uit een bond van onafhankelijke provinciën. Ongetwijfeld is
eenheid van werking er gewaarborgd door de vergadering der Generale Staten, die
sedert 1593 bestendig geworden is, en door enkele centraalinstellingen, naar die
van den Bourgondischen Staat ingericht: de Raad van State, de Ontvanger-Generaal,
de Rekenkamer. Ongetwijfeld nog, genieten

(1)

De lezer gelieve op te merken, dat dit hoofdstuk niet tot doel heeft een zelfs beknopte
e

beschrijving van België's instellingen in de XVII eeuw te geven, doch enkel te wijzen op de
beteekenis van de voornaamste wijzigingen welke zij op dat tijdstip ondergingen.
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de zonen van den Zwijger, stadhouders in de meeste provinciën, leden van den
Raad van State, hoofdbevelhebbers van de troepen te land en ter zee, een invloed
welke, onder Maurits en vooral onder Frederik-Hendrik, dien van een vorst zeer
nabij komt. Doch het blijft niettemin waar, dat elk van de zeven provinciën der Unie,
in rechten, een afzonderlijken Staat uitmaakt. Elk harer heeft gelijke stem in de
vergadering der Staten-Generaal, en de algemeenheid van stemmen, welke voor
alle beslissingen vereischt wordt, geeft, samen met het imperatief mandaat der
afgevaardigden, de beste der waarborgen aan het staatkundig particularisme. De
‘generaliteit’ bestaat eigenlijk slechts door de vrijwillige toestemming harer leden,
door de voordeden welke zij hun oplevert, door de bescherming welke zij hun
verzekert, doch ten koste van welke crises, welke moeilijkheden, welke botsingen!
Zij schijnt zoo slecht samengesteld, zij werkt zoo lastig, dat de vreemdelingen zich
gedurig aan hare ontbinding verwachten hetzij van zelf, hetzij door eene verrassing
van Willem van Oranje. Volgens de Spanjaards wordt zij slechts door den oorlog in
stand gehouden, en velen hunner zijn overtuigd, dat het Twaalfjarig Bestand ze, te
midden der burgertwisten, zal doen instorten. Want 't is inderdaad alleen Holland
dat, door zijne economische macht, de wilskracht en den ondernemingsgeest zijner
bewoners, dezer Calvinistisch ijvervuur, nationalen trots en zelfvertrouwen, de Unie
gered en haar eene plaats onder de groote mogendheden van Europa verzekerd
heeft. Oneindig rijker en veel meer bevolkt dan zijne bondgenooten, heeft het die
aan zijn oppergezag onderworpen en heeft het die, in de uren van gevaar,
eendrachtig bijeengehouden. Het vergoedde, door zijne eigen kracht, de zwakheid
van het algemeen. Dank zij Holland, ontwikkelde het grondbeginsel van de
gewestelijke zelfstandigheid al zijne gevolgen niet, wat de Unie voorzeker in
onbandigheid had gebracht.
In de katholieke Nederlanden is het gansch het tegenovergestelde; de zwakheid
der natie gaat gepaard met de orde en de regelmaat der instellingen. Hier waarborgt
het monarchaal grondbeginsel de eenheid, welke aan de Repu-
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bliek ontbreekt. In theorie blijven de provinciën wel onderscheiden Staten, doch in
werkelijkheid laten hare onderhoorigheid aan denzelfden vorst en hare gelijke
onderworpenheid aan de centrale regeering haar nog slechts den schijn harer
vroegere zelfstandigheid. De souvereine macht heeft haar zoo totaal overweldigd
als zij bij hare Noorderburen verdwenen is.
De waarheid is, dat zij dien toestand niet vrijwillig aannamen. Toen de Waalsche
provinciën zich, in 1579, weder onder het gezag van Philips II stelden, deden zij
zulks slechts met het inzicht een katholieke restauratie, en geenszins eene restauratie
van het absolutisme te bewerken. Integendeel beperkte de vrede van Atrecht,
(1)
zooveel doenlijk de rechten des vorsten ten voordeele van die des lands . Men
kwam tot den koning terug, doch men wilde hem machteloos en ontwapend. De
plaats, welke men hem in de staatsregeling voorbehield, liet hem om zoo te zeggen
niet meer gezag dan aartshertog Mathias er onder de voogdij der Staten-Generaal
bezeten had, of de hertog van Anjou er oefenen zou volgens de bepalingen van Le
Plessis.
Doch zelfs in de onmogelijke veronderstelling, dat de koning bereid was gewillig de
plaats in te nemen die zijne onderdanen hem wilden gunnen, toch kon hij zich
daarmee niet meer tevreden houden van den dag af, waarop-dezen zijne hulp
inriepen. De vrede was nog geen drie jaar geteekend, toen de katholieken, niet bij
machte de protestantsche provinciën te bedwingen, Farnese veroorloofden de
(2)
Spaansche troepen terug te roepen . Daardoor verviel het belangrijkste artikel van
de verdragen van Atrecht; weldra zouden de anderen ook hetzelfde lot ondergaan.
Zoo eenige naïeve zielen een oogenblik konden gelooven, dat zij het gezag niet
aan den koning en zijn luitenant terugschonken toen zij hun de macht terug in handen
gaven, werden zij weldra ontgoocheld. Overigens strekte de vrede van Atrecht zich
niet tot Vlaanderen en Brabant uit. Eens die gewesten herwonnen, bleef van het
verdrag niets meer over;

(1)
(2)

Zie hooger, blz. 154-155.
Zie hooger, blz. 184.
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Farnese had het overigens niet geteekend, zoo hij aan zijne duurzaamheid geloofd
had.
De godsdienstige redenen die de monarchale restauratie medebrachten, verklaren
ook dezer snelle vorderingen. Tegenover het strijdlustig Calvinisme der
Noorderprovinciën, hing het behoud der Kerk natuurlijk af van de macht des
koninklijken gezags. En 't was niet alleen uit gewetensplicht, dat de eindelijk in het
bezit hunner zetels teruggekomen bisschoppen den vorst een volkomene toewijding
brachten. Door hem aangesteld, hingen zij natuurlijk van hem af. De politieke
voordeelen, welke Granvelle reeds in 1559 van de oprichting der nieuwe bisdommen
(1)
verwachtte en wier verwezenlijking door de burgeroorlogen uitgesteld werd, uiten
zich nu klaarblijkelijk. Voortaan mocht de koning, in de Staten van al de provinciën,
rekenen op de eerbiedvolle gehoorzaamheid van den geestelijken stand. Hoe meer
het bisschoppelijk gezag zich aan de geestelijkheid opdrong, hoe meer dezer
vertegenwoordigers zich gewend maakten 's vorsten wenschen als bevelen te
e

aanschouwen. Sedert het einde der XVI eeuw was het uit met dien
zelfstandigheidszin, welken de bedilzieke abten onder Karel V zoo gaarne betuigden
en die zelfs, onder Philips II, verscheidene hunner naar de omwenteling gedreven
had.
Wat adel en burgerij betreft, deze zochten geenszins het politiek stelsel te
verdedigen, dat zij in den vrede van Atrecht hadden doen neerschrijven. Wel bleven
e

zij het, geheel de eerste helft der XVII eew door, als een ideaal beschouwen, en
men zag dat de Staten-Generaal van 1600 en van 1632 flauwe, hopelooze pogingen
beproefden om daarheen terug te komen. Hoe zou men zich, in dit België, dat de
bestendige aanwezigheid der koninklijke legers op een kamp deed lijken, nog tegen
's konings wil kunnen verzetten? De jammerlijke mislukking van de samenzwering
der edelen in 1630 opende de lichtgeloovigsten de oogen. Om den koning tot den
eerbied voor 's lands zelfstandigheid te dwingen, hoefde eene omwenteling. Doch
deze kon niet gebeuren zonder de medewerking des volks, en de hoogere standen
hadden al te bittere herinneringen aan de

(1)

Geschiedenis van België, deel III, blz. 399.
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e

Calvinistische democratiën der XVI eeuw behouden, om niet met afgrijzen aan
zulke mogelijkheid te denken. Zij aanvaardden dus met gelatenheid een staat van
zaken, die toch hun maatschappelijken toestand waarborgde. De stijgende invloed
(1)
van het catholicisme en van de Jezuïeten eindigde zelfs met hen te overhalen . Zij
gewenden er zich aan, de regeering als 's vorsten zaak te beschouwen. Zij dachten
er niet meer aan, dezelve met hem te deelen, en hoogstens veroorloofden zij zich,
zeer zelden, hem eerbied volle smeekschriften toe te sturen.
Overigens dient opgemerkt, dat de overgang van het Bourgondisch stelsel naar
het nieuwe Spaansche stelsel door de behendigheid van Farnese vergemakkelijkt
werd. Men verbrak den vrede van Atrecht niet; hij viel van zelf in onbruik. De leden
van den hoogen adel die in den Raad van State zetelden, konden zich inbeelden
een politieke rol te spelen. De hertog wachtte zich wel, Spaansche ministers te
nemen, en dit was voldoende om hem bemind te maken. Doch werkelijk deed hij
zijn zin. 't Is met den Geheimen Raad, samengesteld uit rechtsgeleerden als
Richardot. Pameele of Assonleville, 't is vooral met zijne Italiaansche vertrouwelingen,
Cosimo Masi of Paolo Rinaldi, dat hij het hoofdbestuur leidde en de briefwisseling
met het hof van Madrid voerde. Wel te verstaan, vermeed hij de Staten-Generaal
bijeen te roepen. Ongelukkiglijk dwongen de noodwendigheden van den oorlog
hem, het krijgsbestuur op alle domein ingrijpingen op het burgerlijk bestuur te laten
doen. De plaatscommandanten bemoeiden zich met zaken, welke tot dan toe tot
de bevoegdheid der stadhouders behoord hadden; de belastingen ontsnapten aan
het toezicht van den financieraad. Alles werd geofferd aan het door den koning
schraal onderhouden leger, en 's lands aloude regeeringsregelen waren weldra heel
verward geraakt.
(2)
De brutaliteit van graaf van Fuentes vermeerderde nog de wanorde . Aartshertog
Ernst, die een einde wilde

(1)
(2)

Zie hooger, blz. 372.
Zie Gachard: Les Bibliothèques de Madrid et de l'Escurial, blz. 70.
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stellen aan de onbandigheid, welke in alle openbare diensten heerschte, nam reeds
in 1595 zijne toevlucht tot de raadgevingen eener vergadering van de ridders der
Orde en van de leden van den Raad van State en van den Geheimen Raad. Zij
stelde hem voor, terug te komen tot het Bourgondisch bestuur, wil zeggen de
Bestuursraden in hunne vroegere bevoegdheid te herstellen, de voorrechten der
stadhouders weder in te voeren, in alle bedieningen nationale ambtenaars aan te
stellen ‘die de zaken in 's lands taal behandelen’. Ja, zij dorst toespeling maken op
de dringendheid van eene bijeenroeping der Staten-Generaal Zij herinnerde aan
‘het door Zijne Majesteit beloofde verdrag tot verzoening der Waalsche provinciën’
en roemde, als tegenstelling met de huidige wederwaardigheden, de voortreffelijkheid
der aloude staatsregeling, ‘waarin de Staten zoo groot geworden zijn in godsvrucht
en godsdienstigheid tot God, in genegenheid en gehoorzaamheid aan hunne vorsten,
in peis en eendracht onder elkander, hoewel zij verschillende talen spreken, en in
overvloed van alle goederen en rust, dat zij boven alle andere deelen der wereld
buitengewoon gezegend schenen, derwijze dat, wat regeering, gerecht en tucht
betreft, de andere koningen, vorsten en Staten dien toestand kwamen bewonderen
(1)
en hun vorm en hunne wijze van regeeren aannamen .
Spanje zou zich echter wel wachten, het land een staatkundig stelsel terug te
schenken, dat dadelijk 's lands zelfstandigheid had doen herleven. De staatsregeling
welke onder Albertus en Isabella gevestigd werd en na hen in hare
hoofdbestanddeelen bleef bestaan, behield niets dan den schijn der oude
Bourgondische regeling. Al de voornaamste innerlijke deelen der inrichting zijn
gewijzigd: alleen het uiterlijke blijft bestaan. De Statenbond werd behouden en, met
hem, de territoriale onafhankelijkheid van elke provincie. Doch de hoofdregeering
hing uitsluitend van den vorst af en hare bevoegdheid was zóó uitgebreid, dat zij in
werkelijkheid schier gansch de politieke macht innam.

(1)

Gachard: Actes des Etats Généraux de 1600, blz. 439.
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Van het begin der XVII eeuw af, kan België genoemd worden: een onbeperkte
monarchie die door plaatselijke zelfstandigheid getemperd wordt. De souvereine
macht stoot nog slechts tegen ingewortelde en naar de streek verschillende
overleveringen. Doch de afzondering, de verscheidenheid, het gemis aan samenhang
van zulken weerstand beletten hem niet hinderlijk te zijn; zij beletten hem gevaarlijk
te wezen. Desnoods kan men zich daar altijd van ontmaken door geweld. Door de
Staten-Generaal niet meer bijeen te roepen, heeft de vorst zich vrijgemaakt van het
enkel hoofdorgaan van verzet waardoor het land zijn wil kon wederstaan, waardoor
het met hem als met een gelijke kon onderhandelen en hem ten slotte kon nopen
goedschiks of kwaadschiks met het land overeen te komen.
Zulke overeenkomst is voortaan des te minder mogelijk, niet alleen omdat hij
alleenheerscher, doch ook omdat hij vreemdeling is. Al zijne geheimraden zijn
Spanjaards of verspaanscht. Onder Albertus en Isabella worden de belangrijkste
vraagstukken der algemeene politiek voorbehouden aan kabinet-junta's,
samengesteld uit Spinola, den graaf van Anover, den biechtvader fra Inigo de
Brizuela, Juan de Villela, Juan Mancicidor, Pedro de San Juan enz. Ter uitzondering
van den voorzitter van den Geheimen Raad, hebben de Belgische ministers niets
te zeggen. De Raad van State is nog slechts eene schijninstelling, die voldoening
(1)
geeft aan den hoogen adel . Deze krijgt ook eenige ambassades, eenige
buitengewone zendingen, eenige eereposten. Zijne voornaamste leden ontvangen
het halssnoer van het Gulden Vlies; door mercedes bekomt of koopt men zijne
gehoorzaamheid en zijne trouw; doch men ontzegt hem zorgvuldig allen politieken
(2)
invloed. Zelfs aan het hof, wordt hij voor Spanjaards achteruitgezet .

(1)

(2)

De schrijver van de Considérations sur le gouvernement des Pays-Bas, uitg. Robaulx de
Soumoy, deel II, blz. 68 (Brussel, 1872) zegt, dat men hem nog slechts raadpleegt over
‘alledaagsche en weinig belangrijke zaken’. De samenzwering van den adel ontnam hem
overigens alle overblijfsel van gezag. Op het einde van Isabella's regeering bestond hij nog
slechts uit twee leden.
Zie een zeer volledigen staat van het hof in 1612 in het Register 1837, fol. 37 en volg., van
de verzameling der Rekenkamers, in het Algemeen Rijksarchief. De twee hoogste
waardigheidsbekleeders van het hof, de dama do onor der infante en de mayordomo mayor,
zijn de gravin de la Fera en don Fr. de Mendoça, admiraal van Aragon. Van de acht andere
hofmeesters, zijn drie Spanjaards. Onder de 25 hofdames der infante vindt men 12
Spaanschen; onder de 23 kamerjonkers, 5 Spanjaards; 9 van de 15 edelknapen zijn eveneens
Spanjaards. Bovendien dient opgemerkt, dat de rekeningen van de kas der aartshertogen,
in hoogerbedoeld en in het daaraanvolgend register, in het Spaansch gehouden worden.
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Inderdaad, het paleis der aartshertogen gelijkt veel meer naar dat van Madrid dan
naar dat der hertogen van Bourgondië. Men vindt er een mayordomo mayor,
edelknapen en edeljonkvrouwen. De biechtvaders van Albertus en van Isabella,
hunne kapelaans en hunne predikers zijn Spanjaards. Onder de kamerjonkers als
onder de eeredames bekleeden de Spanjaards de eerste plaatsen. De schijn
beantwoordt hier teenemaal de waarheid. Klaarblijkelijk is de vorst, in het land,
slechts de vertegenwoordiger van Spanje. Na den dood van Albertus speelt Isabella,
welke door Bedmar en Aytona geleid en nagegaan wordt, nog slechts eene paraderol,
en de landvoogden die haar opvolgen, hebben geen anderen last dan de uit Madrid
ontvangen bevelen uit te voeren. Zoo de kardinaal-infant nog tot de koninklijke
familie behoort, houdt men naderhand geen rekening meer met de in het verdrag
van Atrecht neergeschreven belofte, het bestuur der provinciën aan een prins van
den bloede toe te vertrouwen: Van 1641 af, worden al de landvoogden - ter
uitzondering van don Juan en aartshertog Leopold - in den Spaanschen adel
genomen. Kortom, men is teruggekomen tot den toestand onder Alva en Requesens.
Hoe verder de geschiedenis verloopt, hoe afhankelijker de Nederlanden worden.
De instelling te Madrid door Philips II, in 1588, van een Raad van Vlaanderen, waarin
ook Belgische ministers zetelen en die geraadpleegd wordt over de voornaamste
zaken betreffende de provinciën, erkent nog aan deze, in de monarchie, eenige
(1)
politieke persoonlijkheid . Onder Albertus en Isabella, komt die persoon-

(1)

Omtrent dien Raad, zie H. Lonchay: Bull. de la Comm. Roy. d'Hist., deel LXXVI [1907], blz.
XLVII en volg. In 1598 bij den afstand van de Nederlanden aan de aartshertogen afgeschaft,
werd hij in 1628 weder opgericht.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

392
lijkheid zelfs de onafhankelijkheid nabij. Doch zij verdwijnt ook met hen. Reeds op
het einde der regeering van Philips III is de Raad van Vlaanderen nog slechts de
schaduw van wat hij in den beginne was: de Raad des konings heeft hem zijne
bevoegdheid ontnomen. Hij is nog slechts een eerepost voor ontslagen ambtenaars,
vooral voor de gewezen landvoogden der Nederlanden. Zijn voornaamste werk is
het geven van zijn gevoelen in zake vergunning van adellijke titels en mercedes.
Anderzijds, te Brussel zelf stelt de instelling der secretarieën van State en van
oorlog (Secretarias de Estado y guerra del gobierno de Flandes), geschapen ten
tijde van den hertog van Alva, doch naar het schijnt eerst onder aartshertog Ernst
volledig ingericht, het krijgswezen en de briefwisseling met Madrid en met de
vreemde mogendheden teenemaal buiten 's lands toezicht. De secretaris van State
en van oorlog, altijd een Spanjaard en door den koning benoemd, is de
gevolmachtigde des konings in de Nederlanden. Hij heeft niet alleen last den
landvoogd te helpen; hij moet ook zijne houding nagaan. Hij heeft het vertrouwen
van het kabinet van Madrid; hij onderhandelt met hetzelve, namens den landvoogd,
omtrent alle belangrijke zaken. Zijne brieven, niet in het ‘Bourgondisch’ doch in het
Spaansch geschreven, worden aan de Belgische ministers noch aan de
bestuursraden medegedeeld. Vreemdeling in de provinciën, waar men hem
nauwelijks kent, omdat hij oogenschijnlijk geenerlei rol speelt, is de Staatssecretaris
niettemin het belangrijkste personage der regeering. Geenerlei verzameling is zoo
e

kostbaar voor de kennis der Spaansche politiek der XVII eeuw in België, als de
(1)
papieren die hij ons naliet .
Door zijne krijgsmacht, kan Spanje zijne volkomene

(1)

Men bezit nog geene beschrijving van de secretarie van State en van oorlog. Dienaangaande
kan men raadplegen de inleiding van A. Gaillard tot den beknopten Inventaris der archieven
der Secretarie van State en van oorlog: Inventaire sommaire des Archives des anciens
gouvernements des Pays-Bas, I (Brussel, 1906). Onder de aartshertogen was er maar een
Spaansche secretaris van oorlog, daar het leger onder het gezag des konings bleef. Doch
na den dood van Albertus zond Philips IV een zijner secretarissen naar Brussel, om er het
ambt van secretaris van State en van oorlog uit te oefenen.
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heerschappij over België verzekeren. Van de nationale troepen, waaraan het verdrag
van Atrecht uitsluitend de verdediging des lands wilde voorbehouden, blijven onder
Albertus en Isabella slechts eenige door groote heeren aangevoerde
(1)
ordonnanscompagnieën over , met een effectief van 1.800 man. Wat het krijgsleger
betreft, zelfs onder de aartshertogen is het evenzeer in 's konings handen als onder
den hertog van Alva. Het gehoorzaamt slechts aan zijne bevelen en zoo het
hoofdzakelijk bestemd is om tegen den vijand van buiten te strijden, is het maar al
te blijkbaar dat het zich, bij de minste poging tot opstand, tegen de provinciën keeren
zou. Gansch zijne inrichting, door den secretaris van State en van oorlog bewaakt,
blijft louter Spaansch. Niet alleen zijn zijne officieren door den koning aangesteld,
doch het bezit nog, voor de behandeling der uit Spanje ontvangen toelagen, een
eigen en in zijn midden aangeworven beheer: eene junta de hazienda, een veedor,
een contador, een pagador. Overigens dekken die toelagen slechts een gedeelte
der uitgaven. België moet het tekort bijleggen, en dat tekort wordt des te grooter,
hoe armer de koninklijke schatkist wordt. Niet alleen worden de ‘gewone beden’
opgeslorpt door het onderhoud der troepen en der vestingen, doch het land moet
gedurig voorschotten doen aan de kas van het exercito terwijl elk middel tot toezicht
over hun gebruik hetzelve ontnomen wordt, want die kas staat uitsluitend onder de
(2)
krijgsrekenplichtigheid .
Een Staat, die beroofd is van de leiding zijner buitenlandsche politiek en zijner
verdedigingsmiddelen, is geen onafhankelijke Staat, en dit is wèl, sedert het einde
e

(3)

der XVI eeuw, het geval voor België . Ongetwijfeld laat de

(1)
(2)
(3)

De privileges hunner leden werden vernieuwd in 1597 en 1632. Placcaeten van Brabant, deel
I, blz. 252, 254. - In 1635 en 1639 werd heel de adel tot het leger geroepen. Ibid., blz. 360.
Omtrent de krijgsinrichting, zie de goede uiteenzetting van H. Lonchay: La rivalité de la France
et de l'Espagne, blz. 33 en volg.
Th. Overbury: Observations in his travels, upon the state of the XVII provinces (z.p., 1626)
doet terecht opmerken, dat ‘there is no Spaniard of the counsell of State nor governor of any
province, but the counsell of warre, which is only active: there they only are and have in their
hands all the strong towns and castles of those provinces of which the governors have but
only the title’.
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natie, in al de onbeperkte monarchieën der nieuwere tijden, de zorg harer
lotsbestemmingen aan den vorst over en laat hem beslissen over oorlog en vrede.
Doch zij voelt ook dat haar koning haar toebehoort en, met denzelve maar één
uitmakend, onderwerpt zij zich met vertrouwen aan zijn gezag Niets daarvan in de
katholieke Nederlanden. Hier staan tusschen het volk en den vreemden vorst, dien
de dynastische politiek geroepen heeft om het Bourgondische rijk te erven, de
belangen, de zeden, de gedachten zoover mogelijk tegenover elkander. Hunne
plichten als nationale Spaansche vorsten hebben Philips II en zijne opvolgers
genoopt, hunne bezittingen van ‘herwaarts over’ aan Spanje te offeren en deze
eene dienstbaarheid op te leggen, welke zij wel moeten dragen, na vruchteloos
gepoogd te hebben ze af te schudden.
Overigens tevreden toen zij haar in de onmogelijkheid gebracht hadden, hunne
politiek tegen te werken, wachtten zij zich wel er nieuwe onlusten te verwekken,
door zich met haar inwendig beheer te bemoeien. In stede van gevolg te geven aan
zijn eerste ontwerp en van de Nederlanden een afzonderlijk koninkrijk te maken,
liet Philips II, op het einde zijner regeering, hun integendeel zooveel zelfstandigheid
als zulks strooken kon met het algemeen belang zijner monarchie, door hun
bijzondere vorsten aan te wijzen. Onder Albertus et Isabella en sedert hen, werd
de inwendige regeering uitsluitend voorbehouden aan inlanders. Op het eerste zicht
schijnt zelfs niets veranderd aan de hoofdinstellingen, zooals deze door Karel V
geschapen waren. Doch weldra wordt men gewaar, dat een gedurige vervorming
het stelsel meer en meer naar het absolutisme trekt.
Men zag reeds dat, van de drie Bestuursraden, de Raad van State alle gezag
verloren heeft. Geschapen met het doel het land, vertegenwoordigd door leden van
den grooten adel, deel te laten nemen aan de algemeene politiek der regeering,
bestaat hij nog slechts in schijn, van den dag af waarop alle buitenlandsche zaken
uitsluitend door het Madridsche hof behandeld worden. Hij deelt het lot van den
vrede van Atrecht, waarbij zoo zorglijk zijn behoud bepaald en zijne bevoegdheid
vergroot werden; in
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stede van hem af te schaffen, brengt men hem eenvoudig tot onmacht.
Daarentegen wordt de Geheime Raad, eenvoudig werktuig van de souvereine macht
en samengesteld uit rechtsgeleerden, het belangrijkste bestanddeel des bestuurs.
Zijn voorzitter is de eerste minister des vorsten voor het binnenlandsch beheer, en
van Richardot tot Pecquius, van Pecquius tot Roose, van Roose tot Hovines, ziet
men hem onverpoosd werken om de staatsregeling van het land aan het
grondbeginsel der zuivere monarchie te onderwerpen. Het zal volstaan, aan de
houding van Richardot in de Staten-Generaal van 1598 en van 1600, alsmede aan
(1)
die van Roose ter vergadering van 1632 te herinneren . Voor de juristen van den
Geheimen Raad komt alle macht uit den Staat, door den vorst vertegenwoordigd
en in hem belichaamd. De vorst zal zich wachten de souvereiniteit te verminderen
waarvan hij de tolk en de bewaarder is. Hij kan noch ze met zijne onderdanen deelen,
noch dezer beoefening belemmeren onder voorwendsel gebruiken of privileges te
eerbiedigen, welke met de geregelde werking van het ‘gemeenebest’ louter
onvereenigbare misbruiken zijn. Met de eenheid van het souverein gezag moeten
orde en regelmaat der instellingen gepaard gaan. Monarchie en centralisatie zijn
dus één, en de Geheime Raad beijvert zich de eene en de andere te ontwikkelen.
Reeds van het begin der regeering van Albertus en Isabella af, betracht hij
onverpoosd gansch het rechterlijk bestuur aan zich te onderwerpen.
Te vergeefs beproeft de Groote Raad van Mechelen zich tegen zijne ingrijpingen
te verzetten en de prerogatieven te behouden, die hem onafscheidbaar van de
waardigheid en de onafhankelijkheid der rechters schijnen. Zijn strijd tegen de
wetgeleerden des vorsten doet denken aan het verzet der Fransche Parlementen
tegen de vorderingen der monarchie en, evenals dit zelve, loopt hij op eene nederlaag
uit. De Provinciale Raden gewennen er zich aan, in alle moeilijke aangelegenheden
het gevoelen van den Geheimen Raad te

(1)

Zie hooger, blz. 221, 229, 268.
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vragen, en deze geeft hun door ‘decreten’ de te volgen oplossing. Zijne gedurige
bemoeiing met de processen vermindert de onpartijdigheid van het gerecht, doch
(1)
brengt in de rechtspraak een opmerkenswaardige eenvormigheid . Trouwe wachter
van de souvereiniteit van den Staat, aarzelt de Geheime Raad niet, die ook de Kerk
op te leggen. Volgens hem, en hieromtrent deelt heel de hooge magistratuur zijne
zienswijze, bezit de vorst alleen, krachtens de macht die hij van God houdt, het
recht wetten te maken, waaruit volgt dat de decreten der kerkelijke overheid zonder
zijn oorlof niet mogen afgekondigd worden. Hij strijdt dan ook onverpoosd om ze
(2)
aan de verplichting van het placet te doen onderwerpen . In 1621-1624 ondersteunt
hij krachtdadig den Raad van Vlaanderen, welke dienaangaande met den bisschop
van Gent in strijd is; aan den twist wordt slechts een einde gesteld toen Isabella,
die de aanspraken van de Kerk vóór die van den Staat stelt, ten gunste van den
(3)
bisschop beslist . In 1627 ziet men hem, aan denzelfden Raad, de Monomachia
(4)
van Richardus Brundus aanklagen, als gevaarlijk voor het koninklijk gezag .
Hij beijvert zich vooral in het nationaal recht die regelmaat en die eenvormigheid
te brengen, welke onder de regeering van Karel V begonnen ingevoerd te worden
en welke de onlusten onderbraken, kort na de afkondiging der groote crimineele
verordeningen van 1570. De in 1531 en 1540 afgekondig de bekrachtiging der
costumen, tegen dewelke het rechterlijk particularisme zooveel getalm en

(1)

(2)
(3)

(4)

Voor de ingrijpingen van den Grooten Raad in de hooge gerechtshoven, zie J. Simon: Les
recueils d'arrêts du Grand Conseil de Malines. Bull. de la Comm. pour la publication des
anciennes lois et ordonnances, 1908, blz. 201 en volg. Add. A. Gaillard: Le Conseil de Brabant,
deel I, blz. 132.
Simon: Les recueils d'arrêts, loc. cit., blz. 168 en volg.
Zie de handelingen van dezen merkwaardigen twist, waarin de tegenstelling èn van het
standpunt der rechtsgeleerden èn van dat der godgeleerden zeer duidelijk uiteengezet wordt,
in de Ram: Synodicon Belgicum, deel IV, blz. 302 en volg.
Zie Biographie Nationale, deel II, kol. 75. - De Raad van Brabant treedt ook meermaals op
om de verplichting van het placet te doen eerbiedigen. Zie Gaillard: Le Conseil de Brabant,
deel II, blz. 89, en Placcaeten van Brabant, deel III, blz. 34, 35.
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(1)

onwil getuigd had , werd onder de hertogen hernomen en krachtdadig voortgezet.
Een edict van 31 Juli 1606 beval daartoe over te gaan. Men dacht er zelfs aan, een
in 1595 geopperd denkbeeld weder in studie te leggen en de menigvuldige
plaatselijke costumen door een enkel wetboek te vervangen. In 1611 ontving eene
commissie van leden van den Geheimen Raad, van magistraten en van
rechtsgeleerden opdracht, het strafrecht en het burgerlijk recht van al de gewesten
om te werken, zoodat zij, in hun geheel, aan dezelfde algemeene grondbeginselen
beantwoordden. Doch dit was, evenals al de pogingen van dien aard die, rond
hetzelfde tijdperk, in Frankrijk bijvoorbeeld, beproefd werden, een onuitvoerbare
onderneming. De commissie zag ervan af, na zeven en veertig bepalingen te hebben
opgesteld, welke het op 12 Juli 1611 voor heel het land uitvoerbaar verklaard Eeuwig
(2)
Edict uitmaakten . Dat Edict mag beschouwd worden als het uitgangspunt van de
eenmakingsbeweging welke zich, van toen af, meer en meer aan het nationaal recht
opdrong. Aan dezelve is men nog den tekst verschuldigd van de meeste costumen,
welken zij onverwijld deed neerschrijven. Van 1611 tot 1632 vaardigde de Geheime
(3)
Raad niet minder dan zes en dertig costumen uit . Tal van andere voortreffelijke
maatregelen zooals de verordening van 19 Juli 1603 omtrent de bevoegdheid der
(4)
(5)
fiscaal-officieren , het algemeen edict op de jacht van 31 Augustus 1613 , de
(6)
hervorming van de rechtspleging van den Raad van Brabant in 1604 en in 1612 ,
(7)
die van het hof van Henegouw in 1611 , het edict tot regeling der Luxemburgsche
boschwetgeving in 1617 enz., bracht hij tot goed eind. Kan die wetgeving op niets
oorspronkelijks bogen, dan toch is zij - door geduldige, gewetensvolle, geleerde
rechtskundigen bewerkt - een zeer merkwaar-

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

Zie Geschiedenis van België, deel III, blz. 200.
Placcaeten van Vlaenderen, II, blz. 739, 753.
Lijst in Defacqz: Ancien droit belgique, deel I, blz. 141 en volg. (Brussel, 1846).
V. Brants: Ordonnances, deel I, blz. 217.
Placcaeten van Vlaenderen, II, blz. 194.
V. Brants: Ordonnances, deel I, blz. 240.
Faider: Coutumes du Hainaut, deel I, blz. 402.
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dig werk en een der gelukkigste uitslagen van de regeering der aartshertogen.
e

Afgebroken door de oorlogen, die van het tweede derde der XVII eeuw af het land
verheerden, moet men wachten tot de regeering van Maria-Theresia om haar een
tegenhanger te vinden.
Ook het geldelijk beheer verraadt, zoo klaarblijkelijk als de rechterlijke
e

hervormingen, welke vorderingen, van het begin der XVII eeuw, het monarchaal
(1)
gezag gemaakt heeft . Werkelijk heeft het grondbeginsel der bestendige belasting,
dat onder den hertog van Alva zooveel verzet ontmoette, gezegevierd. Sedert de
ontbinding der Staten-Generaal in 1600 werd de jaarlijksche bede van 3.600.000
gulden - door den vorst aanvaard zonder dat zij toegestaan was - voortdurend
(2)
geheven volgens den voor elke provincie vastgestelden aanslag . Doch de regeering
welke deze nieuwigheid opgelegd heeft, was zoo behendig, zich op die zegepraal
niet te beroemen. Zij bleef elk jaar de bede vragen aan elke provincie, doch werkelijk
was dit nog slechts een eenvoudige formaliteit. De provinciën stemden de bede,
doch het was verstaan dat zij het recht niet hadden ze te weigeren, zonder zich
schuldig te maken aan schennis van den geest zelf der souvereiniteit. Doch om
haar, zonder het minste gevaar, te laten beraadslagen, vroeg de regeering haar
gewoonlijk meer dan den gewonen aanslag, en stemde er vervolgens in toe, dien
(3)
te ‘verminderen’ tot het vroeger bedrag .
De bestendige of, zooals men zegde, de gewone bede was overigens ontoereikend
om de Staatsuitgaven te dek-

(1)
(2)

(3)

Zie, voor de nog zeer slecht gekende financieele inrichting in haar geheel, Brants: Albert et
Isabelle, blz. 109 en volg.
Werkelijk bedroeg de bede slechts 275, 833 gulden per maand, wil zeggen 3,309,996 gulden
per jaar. Zie de aanslagen der provinciën in Gachard: Etats Généraux de 1600, blz. CXXIV.
Later verminderde zij nog, doch de verhouding in de betaling bleef voor elke provincie gelijk.
Zie de memorie van Sanchez de Aguilar over de: Aides et subsides de la province de Malines.
e

Bull. de la Comm. Roy. d'Hist., 4 reeks, deel VI [1879], blz. 288 en volg. Natuurlijk was dit
niet de zienswijze der provinciën. In alle omstandigheden bevestigden zij het recht de belasting
te verwerpen. Doch, behoudens in Brabant, maakten zij nooit gebruik van dat recht.
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ken. Zij werd aangevuld door de buitengewone bede of toelage, waarvan het bedrag
veranderde naar de omstandigheden en welke, buiten de jaren van het Bestand,
geregeld gevraagd werd. Hier behield elke provincie algeheel het recht de belasting
toe te staan of te verwerpen. De Staten van Brabant opperden zelfs talrijke
zwarigheden en verzetten zich steeds halsstarrig aan te nemen, dat de vorst hun
lasten kon opleggen welke enkel met eenvoudige meerderheid van stemmen hunner
drie standen toegestaan waren. Overigens kwam men ten slotte schier altijd overeen,
op de aansporingen van den Financieraad. De intrekking van een gehaten of de
vergunning van een voordeeligen maatregel bracht de weerspannige provincie ten
slotte tot inkeer. Desnoods was het vertoonen van een leger voldoende om een al
te hardnekkig verzet te overwinnen.
Naast de beden, draagt het domein slechts voor een gering deel bij in de
e

Staatsuitgaven. Op het einde der XVI eeuw was het schier gansch vervreemd, en
zoo de aartshertogen, gedurende het Bestand, het gedeeltelijk kunnen herstellen,
is het slechts voor korten duur. Om de stijgende vermeerdering der krijgsuitgaven
te betalen, ziet de regeering zich van 1622 af verplicht, hare landerijen en hare
inkomsten te verkoopen of te verpanden. Ten gevolge van het verval der
Antwerpsche geldmarkt en van de economische depressie in het land, viel er ook
niet te denken aan de overvloedige hulpmiddelen, welke de leeningen haar
verstrekten onder Karel V. Meer dan eens gebruikte Spinola zijn persoonlijk krediet
om het noodige geld tot het onderhoud der troepen te vinden, en hooger zag men,
dat Isabella in 1632 gedwongen was, de in de Bergen van Barmhartigheid
(1)
voorhanden sommen te bezigen tot het betalen van het leger . Allerlei redmiddelen
konden den

(1)

Hier hoeven wij niet te letten op de door de Spaansche Regeering aangegane leeningen tot
het leveren van eene toelage aan de troepen, dewelke tamelijk geregeld drie millioen kronen
e

per jaar bedroeg. Genua was, sedert het einde der XVI eeuw, de bankier der koningen van
Spanje. Antwerpen diende nog slechts om de uit Madrid gezonden wissels te verhandelen.
Zie het belangwekkend werk van H. Lonchay: Etude sur les emprunts des souverains belges
e

e

au XVI et au XVII siècle. Bull. de l'Acad. Roy. de Belgique. Classe des Lettres, 1907, blz.
923 en volg.
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toestand ietwat verhelpen, onder andere de verheffing van tal van landgoederen
tot heerlijkheden en de overvloedige vergunning van adellijke titels. Soms nam men
ook zijne toevlucht tot het verkoopen der bedieningen, doch deze praktijk, door de
Blijde Inkomst uitdrukkelijk verboden, verwekte immer zulk een krachtdadig protest,
(1)
dat men ze slechts nu en dan wagen dorst .
Doelmatiger werd in het bestendig tekort van de Schatkist voorzien door de
‘licentes’. Deze werden onder de regeering van den hertog van Alva ingevoerd. De
hertog, die voelde, dat het onmogelijk was den handel met de oproerige provinciën
totaal te verbieden, had hem onderworpen aan de betaling van een recht bij den
in- en uitvoer der goederen. De Hollanders lieten niet na, dien maatregel ook dadelijk
aan te nemen. Overgankelijk in het begin, moest hij door de voortduring van den
oorlog wel bestendig worden. Men kan hem beschouwen als het uitgangspunt van
het tolwezen, zoowel in de Vereenigde-Provinciën als in de Katholieke Nederlanden.
(2)
In 1622 schatte men de opbrengst der ‘licentes’ op 5 tot 600.000 gulden per jaar .
Overigens werden zij langen tijd beschouwd als een eenvoudig aanvulsel van fiscale
hulpmiddelen. Na den vrede van Munster werden zij afgeschaft, doch daar de
Hollanders ze behouden hadden, moest men ze weldra weder invoeren, en van
toen af begon men ze langzamerhand te vervormen tot een werktuig van
(3)
protectionisme .
Alles wel ingezien, waren de allerhande belastingen, door België gedurende de
e

eerste helft der XVII eeuw be-

(1)

Ze wordt uitdrukkelijk verboden door de edicten van 1626 en van 1649. Placcaeten van
Brabant, deel I, blz. 522, IV, blz. 165. In 1658 veroordeelt de Groote Raad van Mechelen ze
als een misbruik dat dreigt in zwang te komen. (A. Gaillard: Mémoriaux du Grand Conseil,
deel II, blz. 108). Cf. nog F. De Potter: Petit cartulaire de Gand, blz. 250.

(2)

Gemeentelijke boekerij van Boulogne, handschr. n 157, fol. 159.
Vóór 1648 beproefde men meermaals ze af te schaffen, doch men moest ze wel weder
invoeren, omdat de Hollanders de hunne lieten bestaan en omdat de Staten weigerden het
verlies, dat door hunne afschaffing voor de regeering ontstond, te vergoeden. Er werd
overigens, gedurig gesmokkeld. Zie Considérations sur le gouvernement des Pays-Bas, deel
III, blz. 138; zie Gaillard: Archives du Conseil de Flandre, blz. 363.

(3)

r
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taald, niet zoo drukkend als men denken zou. De rekeningen der algemeene
ontvangst van financiën toonen, dat de jaarlijksche voorraad van de schatkist slechts
zeer zelden het cijfer van vijf millioen gulden bereikte; over 't algemeen overtrof het
schier nooit de drie millioen, welk cijfer schier onveranderd bleef gedurende het
Bestand. Toch was, behalve gedurende die twaalf jaren, de geldelijke toestand
ellendig. De ontvangsten waren schier nooit voldoende tot het dekken der uitgaven.
Door de aanwijzing van pensioenen en mercedes op de opbrengst der gewone
beden, ten gevolge der uitputting van het domein, werden deze van hare bestemming
afgewend. De voorschotten, door de schatkist gedaan aan de kas van het exercito,
maakten alle behoorlijke boekhouding onmogelijk. Men ploeterde in de wanorde,
leefde van de hand in den tand, liet de schulden ophoopen en wachtte met angst
op de aankomst der Spaansche toelagen. Vergeefs hadden de Staten-Generaal
van 1600 gevraagd, toezicht te mogen houden over het gebruik der belastingen.
Niet alleen bleef de regeering ze naar goeddunken uitgeven, doch van al het door
de natie gestorte geld kwam, in oorlogstijd, niets aan het land. Gewone en
buitengewone bede, ‘licentes’, inkomsten van allen aard werden geworpen in den
ondempbaren afgrond der krijgsbehoeften.

II
‘De Staten-Generaal zijn verderfelijk in alle tijden en in alle monarchale landen
(1)
zonder uitzondering’ . Die verklaring van Philips IV mag beschouwd worden als de
politieke stelling die, sedert dat België aan Spanje teruggekomen was, de regeering
van Brussel leidde. De in 1600

(1)

Waddington: La République des Provinces-Unies enz., deel I, blz. 182. - Omtrent de politieke
e

denkbeelden betreffende de Staten-Generaal in de XVII eeuw. zie V. Brants: Albert et
Isabelle, blz. 46 en volg.
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door de aartshertogen genomen proef was al te slecht gelukt, dan dat men ze zou
vernieuwen. De vergadering der gemachtigden van elke provincie, welke in 1619
geroepen werden om naar de middelen uit te zien om de ten tijde der omwenteling
tegen Philips II, jegens Engeland, aangegane schulden te delgen, mag niet als eene
(1)
Statenvergadering beschouwd worden . Het was slechts in buitengewone
omstandigheden, dat Isabella, in 1632, nog hare toevlucht nam tot een veroordeelde
(2)
instelling, welke zij overigens eerst tot onmacht gebracht had .
Doch waren er geene Staten-Generaal meer, zoo waren er nog provinciale Staten.
Het absolutisme vergenoegde zich met de verovering der hoofdregeering. De
aartshertogen hielden den eed, welken zij aan elke provincie gezworen hadden,
hare gebruiken en privilegies te zullen eerbiedigen en, na hen, gelastten de koningen
van Spanje de landvoogden om in hun naam denzelfden eed te zweren, en zij
(3)
hielden dien .
Overigens werd de provinciale zelfstandigheid slechts in Brabant krachtdadig
gehandhaafd. Inderdaad, alleen onder al de gewesten van België, bezat Brabant
een geschreven grondwet: de ‘Blijde Inkomst’. Alleen daar, waren de rechten van
den vorst duidelijk afgeteekend tegen die van het land. Er hoefde een wezenlijke
staatsgreep om de waarborgen af te schaffen welke, bij het begin van elke regeering,
door 's vorsten woord plechtig bekrachtigd waren, en de wetgeleerden zelven
betreurden, wel is waar een toestand die zoo abnormaal en zoo zeer in strijd was
met hunne zienswijze, doch zij moesten hem wel eerbiedigen. Wanneer de nuntius
Bentivoglio, in 1613 het politiek stelsel der Nederlanden een mengsel van monarchie,
van aristocratie en van volksregeering heet, breidt hij verkeerdelijk tot gansch het
land eene opmerking uit, welke alleen van

(1)
(2)
(3)

Zie hooger, blz. 265, n. 1.
Zie hooger, blz. 268.
In 1632 verklaarden de Staten-Generaal aan Maria dei Medici, welke een harer hovelingen
zonder vonnis heeft doen aanhouden en weigert hem in vrijheid te stellen, dat ‘de koning zelf
op die wijze niet zou mogen handelen, gezien zijn eed’. Henrard: Marie de Médicis, blz. 288.
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toepassing is op de Brabantsche instellingen, de eenige die hij kende.
Om beter aan de centralisatie te ontsnappen, behandelden de Brabanders den
koning, alsof hij niets méér dan hun erfhertog was. De Raad van Brabant verzet er
(1)
zich gedurig tegen, dat de Raad van State zich met zijne zaken bemoeit . De
kanselier van Brabant eischt en behoudt het recht alle op het hertogdom toepasselijke
edicten mede te onderteekenen. Ten slotte bespreken de provinciale Staten elke
vraag tot belasting en volharden zij er bij, zooals ten tijde der omwenteling, de beden
en toelagen door hunne eigen ambtenaren te doen lichten en daarvan geenerlei
rekening te geven, ‘derwijze dat, zegt de Rekenkamer van Brussel in 1625, sedert
gezegden tijd het souverein gezag als het ware verdeeld is tusschen den vorst en
de Staten, wat nooit gezien of gedaan werd in den Staat van een souvereinen
(2)
vorst’ . Voor de zuivere monarchalen zijn zulke Staten ‘een gansch ontredderd
(3)
lichaam, vol verwarring, misbruiken en dwalingen’ .
De hoofdoorzaak dier ‘dwalingen’ ligt in het gemeentestelsel van de Brabantsche
steden en inzonderheid van Brussel. Evenals de Luiksche ambachten, hebben hare
‘natiën’ het recht behouden, in de belasting toe te stemmen en, aan de
middeleeuwsche overlevering getrouw, erkennen zij slechts de eenparig uitgebrachte
stemming als wettig. De weigering van een enkele harer is dus voldoende om de
werking der Staten te verlammen. Doch terwijl de bisschop van Luik over te weinig
troepen beschikt en die aanspraken dus wel moet dulden, is de vorst hier al tegoed
gewapend om voor haar te zwichten. Wel is waar, toont hij meestal geduld en
(4)
gewaardigt hij zich te onderhandelen . Toch gebeurt het wel eens anders. In 1619

(1)
(2)
(3)
(4)

A. Gaillard: Le Conseil de Brabant, deel I, blz. 133.
Gachard: Inventaire des Archives des Chambres des Comptes, deel III, blz. VI (Brussel, 1851).
Bref mémoire sur la forme du gouvernement des provinces obéissantes des Pays-Bas. Fr.
handschr. 12.118 van de Bibliothèque Nationale te Parijs.
Zie een merkwaardig voorbeeld in Brants: Une page de l'histoire de l'impôt dans les Pays-Bas
e

au XVII siècle. Mélanges G. Kurth, deel I, blz. 317. - Toch beweert de vorst, dat de
niet-instemming der ‘natiën’ de goedkeuring der bede niet kan beletten, en bij weigering
harerzijds behoudt hij zich uitdrukkelijk het recht voor, dwangmiddelen te gebruiken, zooals
vroeger gedaan werd tot het gemeenschappelijk welzijn van het land. Arch. comm. de Louvein,
Cuypers, VII, f. 6 en volg.
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doet het verzet der Brusselsche ‘natiën’ tegen de inning der bede den aartshertog
het geduld verliezen. Hij beval aan de Spaansche troepen tegen de stad op te
rukken: meer hoefde niet om de gevraagde toestemming te krijgen en een einde te
stellen aan den ‘boutoorlog’, naäping van de oude stedelijke opstanden, die
belachelijk wordt, gezien het groot verschil dat nu heerscht tusschen de krachten
(1)
des vorsten en die der gemeenten .
Ook Henegouw behield een tamelijk groote onafhankelijkheid. De hooge adel
was er ruim vertegenwoordigd, en dien moest men ontzien. De ‘grootbaljuw’, altijd
in zijn midden gekozen, duldde met, dat de hoofdregeering de aan zijn ambt gehechte
(2)
prerogatieven aanraakte . De ‘wetten’ van het graafschap, zonder tusschenkomst
des vorsten door hem hernieuwd, waren niet altijd zoo gedwee als men te Brussel
wel had gewenscht. In 1611 had men besloten, het hof van Henegouw opnieuw in
te richten, doch dit verwekte zooveel tegenstand, dat men er van afzag. De Derde
Stand, door den magistraat van Bergen in de Staten der provincie vertegenwoordigd,
toonde soms ook een begin van verzet. Men stelde daaraan een einde, in 1624,
door zijne aanwerving, die de regeering al te voordeelig voor het volkselement
(3)
achtte, te wijzigen .

(1)

Omtrent die zaak, wier belangrijkheid zeer overdreven werd, zie Henne et Wauters: Histoire
de Bruxelles, deel II, blz. 24 en volg.; Gachard: Documents inédits concernant les troubles
de la Belgique sous le règne de l'empereur Charles VI, deel I (Brussel, 1838); Bull. de la
e

(2)

Comm. Roy. d'Hist., 3 reeks, deel IV [1863], blz. 555; L. Galesloot: Troubles de Bruxelles
en 1619 (Brussel, 1808). - De naam van ‘boutoorlog’ komt voort van den volksnaam van de
munt - lammerkroon - waarmede de schepenen van Brussel elk brouwsel bier belast hadden
bij het begin der onlusten.
Bref mémoire enz. vermeld op blz. 401, n. 3. Omtrent de onafhankelijkheid van den grootbaljuw,
e

(3)

van in het begin der XVI eeuw, zie A. Walther: Die Anfänge Karls V, blz. 4 (Leipzig, 1911).
De regeering poogde, in 1613, de onafhankelijkheid der grootbaljuws te besnoeien, en in
1625, was er spraak van zijn ambt af te schaffen. V. Brants: Albert et Isabelle, blz. 79, 80.
Zie Gouvernement du pays d'Haynau depuis le trépas de 'archiduc Albert, blz. 19 en volg.
(Bergen, 1835).
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Al de andere provinciën betuigden het meeste ootzag voor den vorst en hare
zelfstandigheid was dan ook zeer handelbaar. Men had zorg, geen stadhouder meer
te geven aan Vlaanderen, de belangrijkste harer; de voorzitter van den Raad van
Vlaanderen werd met het bestuur belast. Limburg, Luxemburg, Artesië, Namen,
Waalsch-Vlaanderen en Gelderland behielden hunne stadhouders. Doch hunne
machten waren stiptelijk beperkt en er werd hun geenerlei bevoegdheid op
krijgsgebied gelaten. De bevelhebbers der versterkte plaatsen ontsnapten teenemaal
aan hun invloed en hingen slechts van de legeroversten af. Ten slotte werden zij
ook streng nagegaan door de door de hoofdregeering aangestelde Justitieraden.
In 1604 luiden de aan den graaf van Berlaymont, stadhouder van Luxemburg,
gegeven bevelen, dat hij, voor alle belangrijke zaken, het gevoelen van den
provincialen Raad moet inwinnen, ‘vooronderstellende dat zij onze raadslieden en
(1)
ministers, en geenszins de uwe zijn’ .
Wat de Derde Stand betreft, dezes onderwerping was verzekerd door de
samenstelling van den magistraat der steden, welke onder het toezicht der regeering
in de hooge burgerij genomen werd. De stedelijke inrichting werd, inderdaad, schier
overal onderworpen aan de Karolijnsche Constitutie van 1540. De Gentenaren
zelven hadden hunne ‘privileges’ zoowel vergeten, dat zij op de Vrijdagsmarkt een
standbeeld voor Karel V oprichtten. Van de oude stedelijke democratie blijven maar
eenige sporen over in de ‘natiën’ der Brabantsche steden; van de oude stedelijke
vrijheden maar juist wat de regeering niet kon deren. De ambachten waren nog
slechts nijverheidsgroepen, zonder de minste politieke macht en vooral zonder de
minste militaire bevoegdheid. Het recht, wapens te dragen, behoort nog slechts aan
de gilden en aan de burger-compagnieën, in de gegoede standen gekozen. Deze
wachtten zich, overigens, de regeering welke hun bevoordeelden toestand
waarborgde, te verontrusten. De Geheime Raad maakte dan ook hunne gestemdheid
ten nutte, om den invloed des vorsten

(1)

V. Brants: Albert et Isabelle, blz. 79. Add. E. Poullet: Les gouverneurs de province. Bullet. de
l'Acad. Roy. de Belgique, 1873.
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in het bestuur der gemeenten te verhoogen. In 1592 verklaarde hij, dat de baljuw
van Gent voortaan de eerste stem in het magistraatscollege, en tot hetzelve bij elke
gelegenheid toegang zou hebben, derwijze samen met de schepenen ‘een geheel
en volmaakt lichaam uit te maken, dat den dienst van God, van Zijne Majesteit, de
(1)
rust en het welzijn van de stad voor oogen heeft’ .
Was de vorst verzekerd van de gehoorzaamheid van den Derden Stand in de
provinciale Staten, zoo was hij nog zekerder van de beide andere standen:
geestelijkheid en adel. Inderdaad, stelde hij niet zelf de leden van den eersten aan,
verleidde hij den anderen niet met ambten en eeretitels? Dikwijls uitten de Staten
klachten en stribbelden zij tegen, als hun toelagen gevraagd werden, doch spoor
van conflicten tusschen hen en het hoofdgezag vindt men niet. De raadsheer Marcus
de Hertoghe mocht, reeds in 1598, in Vlaanderen, verklaren dat zij nog slechts
samengesteld waren uit ‘gunstelingen en goede onderdanen, die teenemaal blijk
gegeven hebben van hunne trouw, van dewelken men geen achterdocht moet
hebben, dat zij iets zullen doen of voorstellen dat strijdig is met den dienst van God,
(2)
van Zijne Majesteit en met het openbaar welzijn’ . Hunne gehoorzaamheid was
overigens de waarborg van de zelfstandigheid die zij behielden. De vorst had hun
die zeker ontnomen, zoo zij zich daarvan als wapen tegen hem bediend hadden,
zoodat de gematigdheid van het monarchaal stelsel in de Nederlanden zich verklaart
door de gematigdheid, waarvan de natie zelve blijk gaf bij de beoefening harer
politieke rechten.

(1)
(2)

Plaeccaeten van Vlaenderen, III, blz. 252.
V. Brants: Albert et Isabelle, blz. 51.
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Hoofdstuk III
De economische en de maatschappelijke toestand
I
Een in 1587 geslagen medaille toont op treffende wijze den economischen toestand
(1)
der Nederlanden, zooals hij toen de overtuigde Calvinisten schijnen moest . Rondom
zinnebeelden die, op de voorzijde, de ellende der katholieke gewesten en, op de
keerzijde, den welstand der protestantsche provinciën voorstellen, loopt een dubbel
randschrift, waarbij die ellende genoemd wordt ‘de straf waarmede de Heer de
goddeloozen treft’, en die welstand ‘de belooning die Hij aan zijne getrouwen
voorbehoudt’. Inderdaad, ten tijde dat Farnese Vlaanderen en Brabant aan de Kerk
heroverd heeft, zijn die door een jarenlangen oorlog uitgeputte gewesten zoozeer
verwoest, dat zij de Hervormden der Vereenigde-Provinciën doen denken aan de
verschrikkelijke rampen waaronder Jehova in het Oude Testament, zijne vijanden
verplet.
In het Noorden zijn de dijken doorgestoken en hebben de wateren weder bezit
genomen van de polders, welke een eeuwenlange, hardnekkige arbeid aan de zee
(2)
ontwoekerd had . Van de havens Hoeke en Monnikereede, aan

(1)
(2)

G. Van Loon: Histoire métallique des XVII provinces des Pays-Bas, deel I, blz. 379
('s-Gravenhage, 1732).
R. Blanchard: La Flandre, blz. 188 (Duinkerken, 1906).
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(1)

het Zwijn, blijven in 1594 nog slechts puinhoopen over . In Vlaanderen zijn talrijke
verlaten akkers met distels en struikgewas bedekt. De Gentsche kronijkschrijver
Jan Van den Vyvere vertelt voor 1585: ‘men ghinck gheen mijle buijten der stadt,
(2)
niet sonder parijckel vande wolven verbeten te sijne’ en, vijftien jaar later, wemelden
(3)
dezen nog in de kasselrij Veurne . Benden roovers verontrustten den buiten tot
dusverre, dat men, in 1589, moest bevelen, langsheen de wegen en vaarten, de
bosschen uit te roeien ter breedte van zevenhonderd voet, wijl dieven en
(4)
moordenaars zich daarin verborgen . De strooptochten, welke de Hollandsche
bezetting van Oostende door het platteland deed, brachten het hunne bij om dit
laatste teenemaal onveilig te maken. In 1604 schrijven de Staten van Vlaanderen,
dat de ‘landdieverijen, wanordelijkheden, knevelarijen zoo groot en zoc verschrikkelijk
(5)
zijn, dat de angstkreet van den armen boer wraak roept bij God’ . Tot in den ‘bijvang’
van Gent schat men dan ook, dat nauwelijks het tiende der akkers bewerkt wordt,
en in 1592 laat men een iegelijk toe de door de eigenaars verlaten landerijen tot
(6)
eigen genot te bebouwen .
e

In Brabant is het niet beter gesteld. Een op het einde der XVI eeuw ingesteld
(7)
onderzoek geeft ons jammerlijke inlichtingen over de verwoesting des lands . In
twintig jaar verminderde het aantal huizen: te Lubbeek van 86 op 45, te O.-L.-V.-Thielt
van 177 op 39, te Haacht van 120 op 77, te Molenbeek-bij-Sichem van 58 op 24,
te Meerhout van 204 op 104, te Hauwaart van 89 op 17, te Raadshoven van 52 op
19, te Dormaal van 73 op 42, te Landen van 90 op 48, te Wezemaal van 94 op 17,
en zoo voort. Te

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

Inventaire des Archives des Chambres des Comptes, deel V, blz. 80.
Chronijcke van Gent, blz. 375.
Gilliodts- Van Severen: Coutumes de Furnes, deel III, blz. 418 (Brussel, 1897).
F. Vander Haeghen: Bibliographie gantoise, deel I, blz. 244.
r

Correspondance des Etats de Flandre, n 540, in het Rijksarchief te Gent.
F. Vander Haegen: loc. cit., blz. 250.
De kennis van dat onderzoek, dat tot het gemeentearchief van Leuven behoort, ben ik
verschuldigd aan de welwillendheid van den heer J. Cuvelier.
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Linden bevestigt de meier, dat het dorp niet meer bestaat, gezien al de huizen door
de soldaten van de bezetting te Leuven in brand gestoken zijn. In tal van parochiën
zijn de inwoners gevlucht of van ellende omgekomen. Schier overal stellen de
onderzoekers vast, dat de weiden overstroomd, de brouwerijen en de molens
vernield, de kudden uitgeroeid zijn. De hoeven vinden geene pachters meer en, op
vele plaatsen worden de akkers slechts bebouwd door uit de Kempen gekomen
vluchtelingen. Want in die grensstreek, gedurig door legerbenden doortrokken, is
de wanorde nog verschrikkelijker. De Hollandsche vrijbuiters brandschatten het land
en, om aan de plundering te ontsnappen, zijn de bewoners verplicht belastingen
aan het vijandelijk leger te betalen. Daarbij komen nog die welke, sedert Farnese's
dood, de te Thienen en te Sichem gekampeerde Spaansche en Italiaansche muiters
op hen lichten.
In de steden is de ellende even groot. Te Geeraardsbergen staan, in 1581, nog
(1)
slechts het vierde der huizen recht en is het vijf zesde der burgers uitgeweken . Te
Gembloers zijn, binnen de omheining, in 1594, slechts 70 van de 170 huizen
bewoond en, in de voorsteden, slechts 26 van de 157. De armoede is er zoo groot,
dat men de klokken verkoopen, ja het heilig ciborie der parochiekerk verpanden
(2)
moet . De duurte der levensmiddelen en de werkloosheid drijven het gemeen tot
den laatsten trap der smart. Van den Vyvere zegt ons, dat te Gent ‘de aerme lieden
de vuyllicheyt, diemen uuyt de huysen wierp, duersochten, openspreeden, om te
siene offer yet inne lach dat hetelic was... jae, de vuyllicheyt aeten van de visschen
(3)
die onder de vischbanken lach’ . In de garnizoenssteden leven de slecht betaalde
soldaten van de inwoners: zij vorderen allerlei levensbehoeften en verstoken, 's
(4)
winters, de meubelen, ja, het getimmerte der huizen .
De door den oorlog gespaarde Waalsche provinciën voelden slechts den weerstuit
van de rampen, waardoor Vlaanderen en Brabant geteisterd werden. Voorzeker
bracht

(1)
(2)
(3)
(4)

A. de Portemont: Recherches sur la ville de Grammont, deel I, blz. 130 (Gent, 1870).
Onderzoek, vermeld blz. 408, n. 7.
Chronijcke van Gent, blz. 374.
Piot: Correspondance de Granvelle, deel VII, blz. 298.
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de uitwijking der Hervormden die, na de zegepraal van het catholicisme, uit Valencijn,
Rijsel, Armentières naar het Noorden trokken een zeer gevoeligen slag aan hare
nijverheid. Zij hadden ook bitter te lijden door het verval der markt van Antwerpen
en door de sluiting der Schelde. Toch verkeerden zij in een betrekkelijken welstand.
Wel is waar, deed de tusschenkomst van Philips II in Frankrijk's zaken haar sedert
1592 den gruwel der doortrekkende troepen en der muiterijen kennen. Doch de
vrede van Vervins (1598) schonk haar de rust terug, die gedurende een veertigtal
jaren niet meer ernstig zou gestoord worden.
Zes jaar later herstelde de inneming van Oostende de rust in Vlaanderen. De
vijand was verjaagd uit de vesting die hij zoo lang bezet had en van waar hij het,
door zijne strooptochten en door de gedurige bedreiging met een inval in het hart
zelf van het land, sidderen deed. De waarheid is, dat het verblijf van de belegeraars
gedurende vier jaar eveneens het zijne had bijgebracht om het land te verheeren.
Doch Spinola maakte zijne zegepraal ten nutte om zijne krijgsverrichtingen naar de
IJselstreek over te brengen. Van dan af aan en tot het tijdstip der oorlogen met
Frankrijk, was het graafschap geen slagveld meer: de oorlogvoerenden bepaalden
er zich de volgende jaren bij, de kleine plaatsen nabij de Schelde, in de
Vier-Ambachten en in het Land van Waas, te nemen en te hernemen.
Toch boden de Zuiderprovinciën, bij het sluiten van het Twaalfjarig Bestand (1609),
nog het jammerlijkst uitzicht De Engelschman Overbury, welke ze rond dien tijd
bereist, vindt, zoodra hij voorbij Lillo gekomen is, ‘een verwoest land; ontmoedigde
inwoners die meer ontevredenheid tegenover hunne regeering dan gramstorigheid
tegenover den vijand betuigen; den adel en den koopmansstand in verval; boeren
die alleen het land bewerken om te leven, zonder hoop op lotsverbetering; half in
puin gelegde steden en, kortom, een algemeene armoede, in spijt van de veel minder
(1)
zware lasten dan in de Vereenigde-Provinciën’ .

(1)

Th. Overbury: Observations in his travels upon the state of the XVII Provinces as they stood
anno 1609, the treatie of peace being then on foote, blz. 9 (z.p., 1626).
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De vreedzame jaren van het Bestand werden dapper aangewend tot de economische
herstelling. Doch hoe eervol voor de wilskracht des volks en voor de bedrijvigheid
der regeering de bekomen uitslagen ook waren, lieten de voorwaarden, waarin
België zich voortaan bevond, niet meer hopen ooit den wonderbaren welstand terug
te zien, welken de vaderen gekend hadden. Toch bewijzen zij, dat de levenskracht
der natie algeheel gebleven was. Andere blijken hoeven niet dan de vlugheid,
waarmede zij de door den oorlog verwekte wonden verbond, de akkers weder
bebouwde, de dijken, wegen en vaarten herstelde, den handel opbeurde en nieuwe
afnemers voor hare nijverheid zocht. Alles wat kon gedaan worden, werd gedaan,
en het is door onverbiddelijke omstandigheden, dat het land er niet in gelukte de
plaats weder in te nemen, welke het vroeger in de economische wereld bekleed
had.
Gedurende de verschrikkelijke jaren van den oorlog, hadden de
Vereenigde-Provinciën, dank zij hare oorlogsvloot, de monden der Schelde gesloten
gehouden en de havens der kust geblokkeerd. Daardoor konden Vlissingen,
Middelburg, Amsterdam zich van den doorvoerhandel van Antwerpen meester
maken. Deze reeds zoo erg beproefde stad wordt door hare verovering door Farnese,
gansch ten gronde gericht. De buitenlandsche huizen die er in 1584 nog bestaan
(1)
trekken naar het Noorden of maken bankroet . In 1609 zijn in de stad nog slechts
twee kooplieden van Genua, éen van Lucca, geen enkele meer van Florence, en
de weinige Engelschen en Portugeezen welke haar getrouw bleven, zullen haar
(2)
weldra voor hare gelukkige mededingers verlaten . Farnese telt te vergeefs op de
(3)
Hanze, die zelve in verval is, om de stad op te beuren . De magistraten vatten het
(4)
ontwerp op, er den stapel der Engelsche draperij weder op te richten . Doch hoe
zou men kunnen lukken, vermits de sluiting van de Schelde haar, van zeestad die
zij was,

(1)
(2)

Gachard: Etats Généraux de 1600, blz. LVII, n.

(3)

Ibid., 5 reeks, deel V [1895], blz. 65 en volg.

(4)

Ibid., 2 reeks, deel VIII [1856], blz. 298.

e

Bull. de la Com. Roy. d'Hist., 2 reeks, deel VIII [1856], blz. 310.
e
e
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(1)

tot een binnenlandsche stad maakte? . De gaanderijen der Beurs, waar zoo lang
alle talen van Europa weergalmden, bleven verlaten: in 1648 zal men er de
stadsboekerij overbrengen; later zal men aan tapijtwevers toelaten er weefgetouwen
(2)
te stellen . Alleen Hollandsche schuiten komen nog aan de half verlaten kaaien
aanleggen, om er graan te lossen of om er vrachten nijverheidsvoortbrengselen in
te schepen, welke België zelf niet meer kan uitvoeren. De Vereenigde-Provinciën,
die de Scheldehaven voor de andere natiën gesloten hebben, versmaden die niet
voor zich zelven; buiten het internationaal verkeer gesloten, blijft zij de uitweg voor
haren handel met de katholieke Nederlanden.
Doch dit was het niet, wat men in 1609 gehoopt had. Het Bestand verkondigde
duidelijk dat, tusschen de beide deelen der Nederlanden, de handelsvrijheid zou
hersteld wezen en dat de inwoners van elk dezer in het andere de behandeling der
meest bevoordeelde natie zouden genieten. Doch hoe zouden de Amsterdamsche
uitvoerders en de Zeeuwsche zeelieden, juist toen Spanje de vlag streek voor de
Vereenigde-Provinciën, goedsmoeds verzaken aan de kostbare voordeelen welke
de oorlog hun bezorgd had? Inderdaad, het vrije verkeer op de Schelde herstellen,
ware, ten voordeele van den katholieken koning, Antwerpen een nieuw leven
schenken, daarheen de kooplui en ambachtslieden doen stroomen welke de stad
verlaten hadden en naar het Noorden verhuisd waren, kortom voor de havens der
(3)
Republiek een noodlottige mededinging verwekken . Werkelijk was de stroom even
volkomen afgesloten onder het Bestand als gedurende den oorlog. De schepen die
naar België stevenden, moesten in Zeeland lossen en hunne la-

(1)
(2)
(3)

e

Bull. de la Comm. Roy. d'Hist, 2 reeks, deel VIII [1856], blz. 297.
F.J. Vanden Branden: Geschiedenis der Stadsbibliotheek van Antwerpen, blz. 21, 27,
(Antwerpen, 1908).
In 1600 wenschte F. van Aerssen, dat de koning van Frankrijk de haven Kales voor de
katholieke Nederlanden sloot, opdat ‘de aartshertogen, zonder levensmiddelen en hunne
zoogezeide onderdanen zonder handel gesteld, genoodzaakt werden die ten onzent te nemen
en daarvoor “licentes” te betalen’. J. Nouillac: Lettres inédites de François d'Aerssen, blz. 67
(Parijs, 1908).
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ding met binnenschuiten ter bestemming zenden. Het daardoor ontstane tijd- en
geldverlies was voldoende om Antwerpen's wedergeboorte te beletten. Het einde
van het Bestand in 1621 verergerde nauwelijks den toestand, en toen in 1648 de
vrede van Munster bepaald de sluiting der Schelde verkondigde, was dit slechts de
officieele erkenning van een staat van zaken die duurde sedert dat Antwerpen onder
het gezag van Philips II teruggekomen was.
e

Het economisch verval van België sedert het einde der XVI eeuw was dus door
de Vereenigde-Provinciën gewild. De oorzaak hoeft niet gezocht in eene verslapping
van 's lands wilskracht. Ongetwijfeld trokken, te midden der godsdienstberoerten,
tal van ambachtslieden, van kapita listen, van kooplieden naar het Noorden en
e

droegen zij ruimschoots het hunne bij, om Holland's welstand in de XVII eeuw tot
dien ongeëvenaarden glans te brengen. Doch de gevolgen dier uitwijking dienen
niet overdreven. Hoe heilzaam zij ook voor de noordelijke gewesten was, heeft zij
er slechts den bloei van handel en nijverheid bespoedigd, doch zij heeft er die niet
ingevoerd. Guicchiardini toont ons reeds hunne vorderingen vóór het ontstaan der
onlusten, en de haven van Amsterdam moest op de komst der Antwerpsche
kooplieden niet wachten om zich te ontwikkelen. Anderzijds had België gemakkelijk
de gevolgen van de economische uitwijking hersteld, zoo, na het eindigen der
onlusten, het nog, evenals vroeger, een weergaloos werkveld voor ondernemende
lieden geweest was. In den altijd durenden strijd voor het fortuin, wordt niets
gemakkelijker aangevuld dan opengevallen plaatsen, - als ze goed zijn. En die welke
e

de katholieke Nederlanden op het einde der XVI eeuw nog boden, konden niemand
meer verzoeken. Toen België onder het Spaansch juk terugviel, had het de vrije
beschikking verloren over de stroomen die het bespoelen en over de zee die zijne
duinen geeselt. Door de natuur met wonderbare verkeers- en doorvoermiddelen
bedeeld, mocht het zich daarvan niet meer bedienen. De zegevierende politiek der
Vereenigde-Provinciën ontnam het al de voordeelen zijner wonderbare ligging, en
de volksvlijt, welke zich zoo lang naar hetzelve gericht had, wendde
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zich nu naar de Republiek, wier wet de katholieke Neder landen zich moesten laten
welgevallen.
Requesens had zeer wel ingezien dat, om met Holland klaar te komen, men het
had moeten ruïneeren door het van de zee af te sluiten, en dit denkbeeld wordt tot
e

het midden der XVII eeuw gedurig uitgedrukt in de verslagen en pamfletten die
(1)
over den toestand in de Nederlanden spreken . Doch Philips II verkoos zijne vloot
tegen Engeland te richten, en de ramp der onverwinbare Armada bracht aan de
Spaansche marine een slag toe, welke haar langen tijd belette in het Noorden een
nieuwe onderneming te wagen. Toch deed men, onder de regeering van Philips III,
de koopvaardijschepen van den vijand zooveel mogelijk last aan. De door Frederik
Spinola te Sluis aangevoerde galeien verontrustten ten zeerste, tot de inneming
dier stad door Maurits van Nassau in 1604, de Zeeuwsche scheepvaart. En de
e

Duinkerksche zeeroovers, de gedurende de eerste helft der XVII eeuw de
nachtmerrie der reeders en de schrik der visschers van de Vereenigde-Provinciën
waren, waren nog meer te duchten. Doch wat hoefde en wat het land gedurig vroeg,
was de inrichting eener vloot welke het hoofd kon bieden aan die des vijands en de
blokkade verbreken, welke deze vóór de Vlaamsche haven opsloeg.
Ongelukkiglijk beschikte Spanje over de overgroote hulpmiddelen niet, welke de
uitvoering van dat plan zou gekost hebben. Het bepaalde er zich bij, de statuten
(2)
van de admiraliteit te vernieuwen . Doch het zond dezelve slechts ontoereikende
toelagen, die dan nog meestal aangewend werden tot het onderhoud der
(3)
landtroepen . Eenige oude fregatten, die in de dokken van Oostende en van
Duinkerken lagen te rotten, maakten geheel zijne zeemacht uit. Vergeefs voorzag
het charter van het Almirantazgo, in 1624 ontworpen, de schepping van een smaldeel

(1)

Considérations sur le gouvernement des Pays-Bas, deel III, blz. 103 en volg.; Kon. Bibl.,
handsch. 12441-42, ontwerp tot het inrichten eener vloot in 1637.

(2)

Placcaeten van Vlaenderen, II, blz. 346 (A 1590), 367 (A 1624).
Considérations sur le gouvernement des Pays-Bas, deel III, blz. 114.

(3)

o

o

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

415
(1)

tot bescherming van den handel der gehoorzame provinciën ; vergeefs maanden
de Staten-Generaal van 1632 Philips IV aan, te Oostende een Indische Compagnie
(2)
op te richten, welke met de Hollandsche schepen wedijveren kon ; vergeefs bleven
de Belgische ministers en de ontwerpers onvermoeid het Madridsche hof min of
meer practische middelen voorleggen om een Vlaamsche marine te scheppen. Tot
handelen onbekwaam, volhardde Spanje in eene werkeloosheid welke het deed
beschuldigen, dat het de zee voor zijne Belgische onderdanen niet walde
(3)
heropenen . En toch, wanneer de graaf-hertog van Olivarez de vloot van Spanje
opnieuw ingericht had, aarzelde hetzelve niet ze tegen de Vereenigde-Provinciën
te zenden. Doch het was reeds te laat om te strijden tegen een vijand, welke van
Spanje geene vrees meer had, en de nederlaag welke het in de Downs (1639) leed,
huldigde voorgoed de heerschappij der Hollanders over de Noordzee. Zoo de
oorlogsschepen der Republiek, die voor de reeden van Oostende en van Duinkerken
lagen, de roovers niet konden beletten stoutmoedig door de ondiepten heen in zee
te steken, ontzegde hun bestendige wacht vóór die havens daartoe den toegang
(4)
voor allen geregelden handel, en hielden zij die gedurig gesloten .
Machteloos ter zee, hoopte de regeering de muiters gevoelig te treffen, door de
grenzen voor hun handel te sluiten. Reeds had de hertog van Alva zulks gedaan
en, na hem, beproefde men zulks meermaals, inzonderheid in het begin der regeering
(5)
van Albertus en Isabella, doch telkens te vergeefs . Want, tusschen België en de
Vereenigde-Provinciën stonden de kansen niet gelijk. De wereldhandel dezer laatsten
liet haar gemakkelijk het verlies van een harer vertierwegen dragen; daarentegen
kon België, zonder zich tot hongersnood te veroordeelen, het koren niet missen,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Placcaeten van Brabant, deel III, blz. 254.
Gachard: Actes des Etats Généraux de 1632, deel II, blz. 214, 230, 235, 239, 240, 247, 446.
Cf. Considérations enz., deel III, blz. 131.
Considérations enz., deel III, blz. 106.
De Republiek had bestendig twee oorlogsschepen vóór Oostende, drie vóór Nieuwpoort en
achttien vóór Duinkerken. Considérations enz., deel III, blz. 97.
Placcaeten van Brabant, deel I, blz. 290, 308.
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(1)

dat de Republiek het bezorgde . Nooit kon men dan ook het verbod van invoer
werkelijk maken. De hertog van Alva zag zich gedwongen den doorvoer te dulden,
doch onderwierp hem aan de betaling van ‘licenten’, die na hem in voege bleven
en die men mag beschouwen als het uitgangspunt van 's lands tolwezen.
De Belgen wisten overigens, dat de Zeeuwsche en Hollandsche zeelieden
ongehinderd de Spaansche havens bezochten, en die toegevendheid jegens den
vijand deed hun bittere klachten uiten. Te Madrid trachtte men wel hunne
ontevredenheid te sussen, door eenige maatregelen ten voordeele van hun
uitvoerhandel naar Spanje te treffen. In 1603 beloofde men hun het monopolie van
(2)
den verkoop van al de soorten der door hen vervaardigde artikelen , en, in 1606,
werd de veedor Antonio de Jauregui naar Duinkerken gestuurd om er een kantoor
te openen, dat getuigschriften zou afgeven aan de uit de provinciën herkomstige
en naar Spanje gezonden goederen, ten einde die van de Hollandsche koopwaren
(3)
te kunnen onderscheiden . In 1624 besloot men te Sevilla, onder de in Spanje
verblijvende en tot het handelsgild van Sint-Andries behoorende Belgen, een
bevoorrechte compagnie te stichten, Almirantazgo genaamd, welke den handel met
(4)
de onderdanige provinciën zou geleid hebben . De compagnie, onder het toezicht
van een koninklijken ambtenaar, moest een recht van één t.h. heffen op de waarde
van al hare uitgevoerde goederen en, tot bescherming van haren handel, eene vloot
onderhouden van vier en twintig oorlogsschepen, bemand met 6 tot 7000 koppen.
In 1628 zocht men zelfs de Hanze te trekken in deze onderneming, die overigens
(5)
niet schijnt in gang gestoken te zijn . Boven-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Zulks stelt de aartshertogin vast in 1606. Zie Rodriguez Villa: Corresponcia enz. con el duque
de Lerma, blz. 157. Cf. nog P.J. Blok: Relazioni Veneziane, blz. 190 ('s-Gravenhage, 1909).
V. Brants: Ordonnances, deel I, blz. 203.
Ibid., blz. 280. Cf. soortgelijke maatregelen in 1632. Placcaeten van Brabant, deel I, blz. 322.
Cf. hooger, blz. 414, en add. M. Huisman: La Compagnie d'Ostende, blz. 13 (Brussel, 1902).
Die bijzonderheden ontleen ik aan bescheiden, mij medegedeeld door den hr. R. Häpke,
welke deze eerlang zal uitgeven.
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dien bekommerde Spanje zich nooit over de stoffelijke verheffing van België. Terwijl
het gedwongen was, de Hollanders in Indië te laten koopmanschappen, wordt eerst
in 1640 voor de Belgen het verbod ingetrokken er handel te drijven: zulke vergunning,
ten tijde waarop en in de omstandigheden waarin zij verleend werd, mocht terecht
(1)
eene spotternij worden genoemd

II
Het is vreemd, dat bij zulke ongunstige omstandigheden België's nijverheid op het
e

einde der XVI eeuw reeds niet geheel vernietigd was. Nauwelijks is de rust in de
provinciën hersteld, of men ziet ze, als een stevige plant die door den storm wel
neergeslagen doch niet ontworteld werd, een nieuw leven krijgen, in den
geboortegrond de noodige krachten tot nieuwe kieming putten. Inderdaad, heel de
e

eerste helft der XVII eeuw door, maakt zij geen slecht figuur in de economische
wereld. Het Twaalfjarig Bestand laat het land toe tot bezinning te komen, zich weder
aan den arbeid te zetten en in enkele jaren de door onlusten en burgeroorlog
opgehoopte puinen te herstellen.
Zoo zijne welvaart niet kan vergeleken worden met wat zij een halve eeuw vroeger
was, zoo zij zonder beteekenis schijnt tegen den bewonderenswaardigen
handelsbloei der Vereenigde-Provinciën, toch biedt zij, als men slechts denkt aan
e

den kommer van het einde der XVI eeuw, een hoogst bemoedigend schouwspel.
Zelfs na den afloop van het Bestand blijft zij nog verscheidene jaren lang bestaan,
en eerst bij de Fransche invallen, waaronder België van het begin der tweede helft
e

van de XVII eeuw te lijden had, moest zij in een nieuwe crisis gansch verdwijnen.
Die opbeuring der economische bedrijvigheid onder de regeering der aartshertogen
is gemakkelijk te verklaren de bevolking was sedert eeuwen aan nijverheidsarbeid
gewend, de arbeidsloonen, de voortbrengselen en de natuurlijke rijkdommen - het
vlas in Vlaanderen, het ijzer en de kolen

(1)

Placcaeten van Brabant, deel I, blz. 322.
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in het Walenland - waren goedkoop; er waren geene tolgrenzen tusschen de
verschillende provinciën die, niettegenstaande haar gewestelijk particularisme, in
het opzicht van het verkeer, een enkele economische eenheid uitmaakten, en ten
slotte deden hoofdregeering, provinciën en steden wat zij konden tot bevordering
van de nijverheid. De hervatting der vijandelijkheden, in 1621, had de noodlottige
gevolgen niet, die men had kunnen verwachten. De krijgsverrichtingen geschiedden
over 't algemeen aan de grens. In de grensstreken, in het Noorden van Vlaanderen
en van Brabant, betaalden de inwoners vrijwillige schattingen aan den vijand, om
van de plunderingen verschoond te blijven en in betrekkelijke veiligheid te kunnen
leven. Er valt ook op te merken, dat, van 1620 af, de muiterijen der troepen bijna
teenemaal ophielden en dat het bouwen van kazernen, rond hetzelfde tijdstip, hetzij
op de kosten der steden, hetzij op die der regeering ondernomen, een einde stelde
aan de allerhande misbruiken en buitensporigheden, waartoe de huisvesting der
soldaten vroeger aanleiding gaf.
Overigens dient herhaald, dat de Waalsche provinciën, die onder de beroerten
e

der XVI eeuw slechts weinig te lijden hadden, aan de geweldige crisis konden
ontsnappen, welke de Calvinistische overheersching en de veldtochten van Alexander
Farnese in Vlaanderen en in Brabant verwekten. Niettegenstaande de uitwijking
van tal van werklieden tijdens de katholieke reactie van 1579, bleven de wolweverij,
de saaiweverij en de lichte draperie ijverig werkzaam te Valencijn, in het
Doornijksche, in de kasselrij Rijsel, te Armentières en te Hondschoote. De wol, die
men niet meer uit Brugge of Antwerpen trekken kon, zoolang die steden in de handen
der rebellen waren, kwam nu van Rowaan. Tijdens de onlusten stelde Philips II zelfs
(1)
den wolstapel te Sint-Omaars . Rijsel is ten dien tijde ongemeen voorspoedig. Een
gedicht van 1597 roemt zijn rijkdom en zijne bedrijvigheid en heet het ‘het Klein-

(1)

Gilliodts-Van Severen: Cartulaire du Consulat d'Espagne, blz. 526 (Brugge, 1902).
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e

(1)

Antwerpen’ . Gedurende de slechtste dagen der XVI eeuw bleef het Walenland
dus eene kweekschool voor ambachtslieden, handelaars, kapitalisten welke, zoodra
de Vlaamsche provinciën heroverd waren, ruim het hunne bijdroegen om er de
e

nijverheid op te beuren. Inderdaad, in het begin der XVII eeuw, trekken de steden
(2)
van het Noorden Waalsche werklieden en ondernemers in hare muren .
Toch moet men dien door de Zuiderprovinciën geoefenden invloed niet overdrijven.
In werkelijkheid beginnen de verschillende nijverheidstakken opnieuw te bloeien,
e

daar waar zij zich gedurende de XVI eeuw ontwikkeld hadden, zoodra de inneming
van Antwerpen door Farnese een einde aan de godsdienstoorlogen gesteld heeft.
Opnieuw verspreidt de vlasspinnerij zich in de Vlaamsche dorpen. De ververij komt
weer op te Antwerpen. Oudenaarde en Brussel hervatten de tapijtweverij, Mechelen
de kopergieterij, en tal van Vlaamsche steden de lintweverij, de lederdrukkerij enz.
In Henegouw, in Namen, ja in Luxemburg ontwikkelen het ophalen der steenkolen,
de ijzergieterij, de smederij zich snel onder den heilzamen invloed der algemeene
e

economische ontwaking. In den loop der XVII eeuw ziet men zelfs sommige
nijverheidstakken, die de eeuw te voren nog in hunne kindsheid waren, tot een
onverhoopte bedrijvigheid komen, zooals, bijvoorbeeld, de vervaardiging van zijden
lakens, die te Antwerpen ingevoerd wordt en arbeid aan honderden ambachtslieden
geeft, en vooral de kantnijverheid welke, sedert de regeering der aartshertogen,
van jaar tot jaar vorderingen maakt en die aan het land een zijner voornaamste
uitvoerartikelen verstrekt.
e

Verschijnt de Belgische nijverheid der XVII eeuw, in haar geheel beschouwd,
als de voortzetting - men is geneigd te zeggen als de herneming - van de nijverheid
e

der XVI eeuw, zoo vertoont zij ook dezelfde kenmerken als deze. Inderdaad, evenals
zij ontwikkelt zij zich onder de

(1)
(2)

e

Annales de la Société d'Emulation pour l'étude de l'histoire de la Flandre, 2 reeks, deel XII
[1862-63], blz. 41-57.
Vanden Branden: Geschiedenis der Stadsbibliotheek van Antwerpen, blz. 20.
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leiding van het kapitalisme. Zij houdt zich slechts recht dank zij de grootkooplieden,
welke hare voortbrengselen uitvoeren en zonder dewelke zij niet kan bestaan.
Ongetwijfeld is het economisch particularisme niet verdwenen. De steden blijven
bij de aloude middeleeuwsche overlevering. Zij behouden zeer zorgvuldig hare
ambachten, waken op de instandhouding van hare monopolies, beijveren zich ze
tegen de mededinging te beschermen. In sommigen zelfs, ontwaart men verergering
van protectionisme. Zoo ziet men, te Antwerpen, de beroepen van makelaar en van
e

scheepslosser, welke tijdens de bloeiende jaren der XVI eeuw aan een iegelijk
(1)
open stonden, zich bij het vervallen der haven tot bevoorrechte gilden samenstellen .
Elke stad bekommert zich slechts om de belangen harer burgers. De plaatselijke
magistraten zijn niet bij machte te begrijpen, dat de algemeene welvaart des lands
noodzakelijkerwijs de bijzondere welvaart van elk zijner leden bevordert. Bekrompen
behoudsgezinden, zien zij slechts het heil in de bestaande orde, overtuigd dat
(2)
‘nieuwigheid altijd verfoeilijk is’ , dat deze slechts strooken kan tot het verrijken van
enkelen, ten nadeele van het algemeen, en volharden zij in een verouderd
protectionisme. Hun ideaal is de instandhouding van die klasse van onafhankelijke
ambachtslieden, welke vroeger de macht der middeleeuwsche steden uitgemaakt
had. Doch zij kunnen of willen niet inzien, dat hunne handelwijze ten slotte tot het
nadeel der burgerij uitloopt. Want, in de plaatselijke nijverheidstakken laat zij aan
eenige meesters toe, dank zij het monopolie dat zij genieten, de steedsche
verbruikers naar hartelust te exploiteeren en, in de nijverheidstakken voor den
uitvoer, beletten de hindernissen, die zij de vrije voortbrenging in den weg legt,
geenszins dat de ambachtslieden in kommer leven, omdat zij niet bekwaam is hen
te onttrekken aan de

(1)
(2)

E. Dilis: Les courtiers anversois sous l'Ancien Régime. Annales de l'Académie d'archéologie
de Belgique, 1910, blz. 334 en volg.
Woorden van den Gentschen magistraat in den Geheimen Raad, welke hem, in 1637, een
ontwerp van inrichting van een openbaren dienst voor het vervoer van reizigers en goederen
tot onderzoek gestuurd had. Fr. De Potter: Petit cartulaire de Gand, blz. 222.
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(1)

heerschappij van den koopman, ‘die beveelt, die koopt en die handel drijft’ .
Overigens is de gildegeest totaal verdwenen in de zorgvuldig door de
gemeenteoverheid beschermde ambachten. Zoo deze, uit eigenliefde en uit eerbied
voor de overlevering, elk nog hun ‘huis’ bezitten en in eene of andere kerk nog eene
kapel hebben, ontwaart men onder hen die goede verstandhouding en die solidariteit
niet meer, die in de middeleeuwen hunne macht uitmaakte. Tusschen meesters en
knapen, gaapt een ondempbare kloof. De eersten, die elkander van vader tot zoon
opvolgen, hebben de uitsluitende leiding van het ambacht bemachtigd; de anderen
zijn nog slechts eene klasse loonabeiders, te zwak tegen de mededinging der
vreemde werklieden beschermd, doch streng onderworpen aan het gezag hunner
werkgevers. Werkelijk oefenen zij geene rechten meer uit in het gild, dat, tegenover
hen, als een werkgeverssyndicaat verschijnt. Niet alleen nemen zij geenerlei deel
aan de beraadslagingen, doch zij zijn gesloten buiten wat nog overblijft van de oude
(2)
liefdadige instellingen, waarvan nog alleen meesters en leerjongens genieten .
Inderdaad, het leerlingschap is nog alleen opgelegd aan de toekomende meesters
en, door de kosten welke het medebrengt, is het de eenvoudige werklieden ontzegd.
(3)
Dezen, die schier altijd van hunne kindsheid in het werkhuis zijn , zien de kunst
van het vak van anderen af. Zij zijn niets meer dan werktuigen, en de openbare
macht is de ambachtsmeesters behulpzaam om onder de gezellen alle
verstandhouding, elk gezamenlijk optreden te beletten. Werkstaking wordt als een
misdrijf beschouwd en zoo de werklieden er, hier en daar, in gelukken zich te
vereenigen, dan is zulks buiten de weet van de overheid en met zooveel voorzorgen,
(4)
dat hunne vereeniging op een geheim genootschap lijkt .

(1)
(2)
(3)
(4)

M. Vanhaeck: Histoire de la sayetterie de Lille, deel I, blz. 110 (Rijsel, 1910).
Ibid., deel I, blz. 189.
Niet zelden ziet men kinderen van zes jaar aan den arbeid. Zie Bulletin d'études de la province
de Cambrai, 1910, blz. 276. Cf. Vanhaeck: Sayetterie de Lille, deel 1, blz. 40.
G. Des Marez: Le compagnonnage des chapeliers bruxellois (Brussel, 1909).
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Kortom, het gildewezen begunstigt nog slechts eene minderheid van kleine bazen,
aan dewelke het èn de massa der verbruikers èn de werkende klasse offert. De
bescherming, welke die bevoorrechten genieten, verbittert nog hun exclusivisme.
Onder de verschillende ambachten is 't een aanhoudend getwist over de beteekenis
en de uitgestrektheid hunner wederzijdsche monopolies, en gedurig moet de
magistraat optreden om ze door ‘overeenkomsten’ en ‘vergelijken’ te stillen. Soms
gebeurt het wel, dat de belanghebbenden de uitspraak der overheid niet aannemen,
en dan is er maar één middel om ze tot inkeer te brengen: de bedreiging, waartoe
bijvoorbeeld de Brusselsche schepenen in 1647 tegenover de brouwers hunne
(1)
toevlucht moesten nemen, de vrije beoefening van het bedrijf te zullen uitvaardigen .
Zulk middel toont ten overvloede hoe broos het stelsel is, dat slechts dank zij het
privilege bestaat, en zoo machtig is de overlevering, dat de hoofdregeering zelve
niet aarzelt in zijn voordeel op te treden. Zeker denkt zij er niet aan het te versterken,
maar toch durft zij het geen voordeelen afnemen, welke zij als verkregen rechten
beschouwt. Hoe zeer de Gentsche graanstapel ook de algemeene welvaart schaadt,
(2)
toch blijft hij behouden , en in 1590 herstelt men zelfs den wolstapel te Brugge,
waardoor de lakenwevers van Zuid-Vlaanderen verplicht worden groote sommen
(3)
te besteden aan het nutteloos vervoer hunner grondstof . De regeering bekrachtigt
de oorkonden van tal van ambachten. In 1664, verbiedt zij op aanzoek der
Brusselsche, Antwerpsche en Gentsche galonwevers, het gebruik van nieuwe
(4)
getouwen, waarmede één werkman den arbeid van zestien menschen kan afleggen .
Hoeft het gezegd, dat de bevoorrechte ambachtslieden der groote steden aan
het economisch leven nog slechts een aandeel hebben, dat in omgekeerde
verhouding staat tot

(1)
(2)
(3)
(4)

Henne et Wauters: Histoire de Bruxelles, deel II, blz. 65.
G. Bigwood: Gand et la circulation des grains en Flandre. Vierteljahrschrift für Social- und
Wirtschafsgeschichte, 1906, blz. 457.
Gilliodts-van Severen: Cartulaire du Consulat d'Espagne, blz. 535,550. Voor de gevolgen,
zie denzelfde: Cartulaire de l'Estaple de Bruges, deel III, blz. 581 (Brugge, 1905).
Placcaeten van Brabant, deel IV, blz. 146.
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de bezorgdheid welke men hun betoont? Zoo zij het monopolie behouden voor de
bedrijven welke de gewone behoeften der burgerijen moeten voldoen, zoo ontsnapt
hun de grootnijverheid voor den uitvoer. Men ziet de steedsche draperie, in
e

Vlaanderen, in den aanvang der XVII eeuw uitsterven. Zij is in 1613 zoo goed
verdwenen, dat Gent in dat jaar zijne lakenhalle aan de broederschap der schermers,
Sint-Michiels, afstaat. Evenzoo zijn de koperslagers van Dinant, van Bouvignes en
van Namen, niettegenstaande de vernieuwing hunner oorkonden, in 1643 gansch
(1)
ten onder . Uitzondering op den algemeenen regel treft men slechts aan voor de
vervaardiging van weeldeartikelen, zooals de tapijtweverij te Brussel en de
zijdeweverij te Antwerpen, of voor een gansch bijzondere specialiteit, zooals de
e

(2)

kanonnen- en klokkengieterij te Mechelen . Daarbuiten treft men in de XVII eeuw
maar een enkele nijverheid voor gewone verbruikswaren aan, die onder het
stadsstelsel echt bloeiend was, namelijk de Rijselsche saaiweverij.
e

De onder den invloed van kapitalisme en van handelsvrijheid in de XVI eeuw
e

begonnen evolutie heeft zich in den loop der XVII eeuw voltrokken. De
nijverheidsbeweging, wier vrije uitzetting door het particularisme en het
protectionisme der steden belemmerd wordt, heeft zich schier volkomen op den
buiten verspreid. Daar alleen kan de arbeid, verlost van de verordeningen der
ambachten, van de voogdij der openbare machten, van de beperking der
voortbrenging, van den eeuwenouden slenter, zich richten naar de vereischten der
markt, naar den smaak van het tijdstip, en zijn prijs naar de huidige vereischten
stellen. In plaats van, als in de steden, bekneld te zijn door kortzichtige
burgerssyndicaten, laat hij zich leiden door stoutmoedige ondernemers die zijne
voortbrengselen door gansch Europa uitvoeren. De geest die hem leidt is louter
kapitalistisch. In plaats van zich, als de steedsche ambachtsman, te vergenoegen
met een beperken verkoop

(1)
(2)

Placcaeten van Brabant, deel IV, blz. 120.
G. Van Doorslaer: L'ancienne industrie du cuivre à Malines (Mechelen, 1910). De stichting,
in die stad, in 1631, eener koninklijke kanongieterij verklaart het behoud harer nijverheid.
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tegen den hoogst mogelijken prijs, weet de kapitalist, dat men maar rijk kan worden
(1)
door ‘een groote hoeveelheid koopwaren goedkoop te verkoopen’ . Ongetwijfeld
streven de eene en de andere naar het fortuin. Doch terwijl de eerste het wil maken
met de winsten die hij uit zijne kleine werkplaats haalt, door stuiver op stuiver te
sparen, wil de andere er toe geraken door middel van groote handelsverrichtingen,
die elk eene meerwaarde boven het voorgeschoten kapitaal moeten opbrengen.
De eene is hoofdzakelijk een handwerksman, een technicus, bevoegd in een
ambacht; de andere verschijnt als een nijverheidsondernemer, als een speculateur,
die op niets anders bedacht is dan op het sluiten van arbeidsovereenkomsten en
van verkoopovereenkomsten. Bij hem overheerscht het begrip en de kennis van
den handel, bij den ambachtsman de grondige kennis van het vak. Ten slotte is de
ambachtsman aan zijne verblijfplaats als het ware geketend; buiten de burgerij die
zijn bestaan waarborgt, is er niets. Daarentegen ontsnapt de kapitalistische
ondernemer aan alle plaatselijke vestiging; alleen het belang zijner zaken beslist
over zijne nederzetting in deze of gene plaats; 't is een vreemdeling, een zwerver,
een economische avonturier, wars van het steedsch exclusivisme en van de
bekrompen vaderlandsliefde.
En dàt juist maakt hem hatelijk bij de ambachtslieden der steden. Zij voelen wel,
dat het nieuw economisch stelsel dat hij invoert, dreigt hunne privileges te vernielen
(2)
en hen zelven te veranderen tot ‘werklieden en slaven’ van het kapitalisme . Wat
zij vreezen, zien zij inderdaad verwezenlijkt op het platteland. Daar is niet het minste
spoor van die onafhankelijkheid, welke het ambacht aan de groep der meesters
moet waarborgen. De landelijke arbeider hangt teenemaal af van den ondernemer,
die hem werk geeft. Hij werkt slechts voor den groothandelaar, om het even of hij
zich daartoe bij overeenkomst verbindt en hij van dezen rechtstreeks de grondstof
ont-

(1)
(2)

Considérations sur le gouvernement des Pays-Bas, deel III, blz. 140.
M. Van Haeck: Sayetterie de Lille, deel I, blz. 85, 111.
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vangt, dan wel dat hij die grondstof op krediet koopt om ze te verwerken tot
voortbrengselen, die hij zoo gauw mogelijk aan de kooplieden levert. Dat schouwspel
bieden ons zeer duidelijk de saaiweverij en de landelijke draperie van
Waalsch-Vlaanderen en Henegouw, alsmede de lijnwaadweverij. De veldarbeiders
- zoo boeren die zich slechts in het wintergetijde aan nijverheidsarbeid overleveren,
als eenvoudige handwerkslieden die zich heel het jaar door aan het getouw afbeulen
- hebben geen andere afnemers dan de kapitalistische uitvoerders. Hetzelfde geldt
voor de kantwerksters, die van den vroegen morgen tot den laten avond zwoegen
aan van te voren besteld werk, met garen en modellen die zij van de werkgevers
krijgen. Al de voortbrengselen van het platteland komen dus in de magazijnen der
kapitalisten terecht. Voor hen is 't, dat de getouwen in de dorpen van 's morgens
tot 's avonds slaan, voor hen is 't, dat elke week honderden stukken lijnwaad naar
de Vrijdagsmarkt te Gent te koop gebracht worden, en dank zij hun worden
gehuchten als Armentières, Hondschoote, Roubaix, Turkonje, Verviers tot
fabriekssteden herschapen.
Tegen de mededinging van den buiten, die wegens de lage arbeidsloonen te
e

duchten is, geven, in de XVII eeuw, de meeste steden den strijd op. Schier nog
alleen Rijsel blijft wederstaan om, te midden zijner kasselrij, het monopolie zijner
saaiwevers te handhaven. Doch de regeering tot welke het zich wendt, verstaat niet
de plattelandsche nijverheid aan hetzelve te offeren. Zoo zij het, in 1609, de
uitsluitende vervaardiging van sommige stoffen van betere hoedanigheid waarborgt,
veroorlooft zij daarentegen de dorpen trijpwaren, ‘boura’ en bombazijn te maken.
Dank zij de vrijheid, slaagt die landelijke weverij er overigens weldra in, aan de
Rijselaars onbekende, nieuwe stoffen, zooals gebloemd satinet, voort te brengen
en, niettegenstaande de vereenigde pogingen van Rijsel en van Doornijk, laat de
(1)
regeering haar in 't bezit van die voortbrenging . Eens zoover, bestaat de
economische onafhan-

(1)

A. de Saint-Léger: La rivalité industrielle entre la ville de Lille et le pays. Annales de l'Est et
du Nord, 1906, blz. 381.
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kelijkheid, welke de verordeningen der ambachten zich beijveren aan de
meesters-saaiwevers der stad te behouden, weldra nog slechts bij naam. Werkelijk
leiden de meesten onder hen een kommervol bestaan. Reeds in 1603 stellen zij
zelven vast, dat ‘heel dikwijls de arme en eerlijke saaiwevers, bij gebrek aan vraag
naar hunne waren, gedwongen zijn hunne kleederen, alsmede die hunner vrouwen
en kinderen te verpanden, ja zelfs hun brood te gaan bedelen; zooveel te meer daar
gezegde saaiwevers, zoo zij hunne waren niet verkoopen daags nadat zij geweven
zijn, de middelen niet bezitten om nieuwe grondstoffen te koopen, waardoor zij
(1)
zonder knaap moeten blijven en ellendig leven’ . De verordeningen van hun ambacht
laten hun dus niet toe te ontsnappen aan den toestand, die zich aan alle
nijverheidstakken voor den uitvoer opdringt. Goedschiks of kwaadschiks, zijn zij dus
wel verplicht zich tot de kooplieden te richten en aan dezer eischen te voldoen.
Het verschijnsel van de nijverheidsverdrijving uit de steden naar den buiten is
even treffend voor de metaalnijverheid als voor de weverij. Terwijl de steedsche
e

smederij uitsterft, ziet men gedurende de eerste helft der XVII eeuw, in het platteland
van Henegouw, van het Naamsche, van het bisdom Luik, het aantal smidsen,
pletterijen, hoogovens - die er reeds in de vorige eeuw ingevoerd werden - gedurig
vermeerderen. Sedert den vrede van Vervins vervult het land van Chimay zich met
(2)
smidsen en nagelmakerijen en verspreiden zich de werkplaatsen tot het boren
(3)
van geweerloopen van het Land van Luik naar het Naamsche . De groote wouden
dier streken leveren de brandstof, en hare geweldige waterloopen de drijfkracht.
Reeds in 1625 stelt men vast, dat de stijgende eischen der nijverheid een ernstige
prijsverhoo-

(1)
(2)
(3)

M. Vanhaeck: Sayetterie de Lille, deel I, blz. 82.
E. Dony: Dénombrement de Chimay en 1616. Bullet. de la Com. roy. d'Hist., 1907, blz. 182;
dezelfde: L'ancienne industrie du fer au pays de Chimay. Mélanges G. Kurth, deel I, blz. 223.
L. Lahaye: Correspondance du procureur-général de Namur, blz. 8, 10, 16, 23; Bullet. de la
e

Comm. roy. d'Hist., 3 reeks, deel V, (1863), blz. 153.
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(1)

ging van het hout verwekken . Ook trekken zij uit de omliggende gemeenten zulke
menigvuldige werklieden aan dat, reeds in 1624, velen hunner, door de lage loonen
en door het werkgebrek genoopt, door het toedoen van Hollandsche makelaars
verbintenissen aannemen om naar Zweden te gaan werken, alwaar men de schatten
(2)
van den ondergrond begint op te halen .
De voortbrenging van steenkolen, welke langs de Samber en langs de Maas
gemakkelijk naar Frankrijk en vooral naar de Vereenigde-Provinciën kunnen
verscheept worden, neemt meer en meer toe. Men moet molens bouwen voor de
droogmakingspompen, wier kracht vermeerdert naarmate de bergwerken dieper
(3)
(4)
gaan . Allerwegen zoekt men naar nieuwe kolenbedden , terwijl ook het aantal
ijzer- en loodmijnen, aluin- en marmergroeven vermeerdert.
Evenals de landelijke weverij, bieden al deze takken van mijn- en metaalnijverheid
zeer duidelijk een kapitalistisch karakter. Want de kosten van eersten aanleg en het
benoodigd aantal werklieden zijn zeer aanzienlijk, en er valt bovendien op te merken
dat, voor elke waterafleiding, elke mijnopening, aan de regeering een recht, en soms
zeer hooge jaarlijksche cijnzen te betalen zijn. In 1632 raamde men, met overdrijving
wel is waar, dat de kolenmijnen uit het omliggende van Maastricht alle jaren
(5)
driehonderd duizend pond aan den Staat opbrachten .
Ongetwijfeld moet men de nijverheidsbazen van het

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

A. Gaillard: Mémoriaux du Grand Conseil de Malines, deel II, blz. 54.
Placcaeten Van Vlaenderen, II, blz. 580; L. Lahaye: Correspondance du procureur-général
de Namur, blz. II. Cf. hooger, blz. 320, n. 3.
De Potter en Broeckaert: Geschiedenis van den Belgischen boerenstand, blz. 291 (Brussel,
1881); Th. Gobert: Machine de Marly et anciennes machines d'exhaure au pays de Liége
(Luik, 1906).
L. Lahaye: Correspondance du procureur-général de Namur, blz. 30, 31; Inventaire des
Archives du département du Nord, deel II, blz. 313.
M.G. De Boer: Die Friedensunterhandlungen zwischen Spanien und den Niederlanden in den
Jahren 1632 und 1633, blz. 33.
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Walenland niet als grootindustrieelen beschouwen. De meesten hunner schijnen te
komen uit de rangen der gegoede burgerij, en wij weten, dat zij zeer dikwijls hunne
(1)
toevlucht tot de vereeniging nemen om hunne werkhuizen te stichten . Slechts in
de nagelmakerij vindt men de kleine familiewerkplaats, waarin uitsluitend de vader,
de moeder en de kinderen arbeiden. En nog ondergaan die kleine industrieelen de
heerschappij des kapitaals. Het staafijzer, dat zij verwerken, wordt hun geleverd
door kooplieden, tegenover welke zij juist dezelfde stelling innemen als de Vlaamsche
boerenwevers tegenover de ondernemers, welke hun de grondstof verstrekken. Het
zijn overigens die groothandelaars, welke de voortbrengselen der mijn- en der
metaalnijverheid aan den man brengen. Zelfs zijn velen hunner betrokken in de
(2)
exploitatie van mijnen of van werkplaatsen .
Daar de kapitalisten-ondernemers belang hebben in een goedkoope voortbrenging,
e

hebben zij de verbeteringen verwekt welke, in de XVII eeuw, zoo talrijk in de
metaalnijverheid voorkomen en welke deze zoo treffend doen afsteken tegen de
aloude techniek der steedsche ambachten. Reeds in 1616 geschiedt het pletten
(3)
van het ijzer, in het Land van Luik, naar elders ongekende mechanische werkwijzen ;
een op de pistolenvervaardiging toegepaste uitvinding vermeerdert, in 1627, de
(4)
voortbrenging der Luiksche wapensmederij In 1608 en 1620 worden,

(1)

(2)

(3)
(4)

e

Bull. de la Comm. roy. d'Hist., 3 reeks, deel V [1863], blz. 150, 153, 154, 155, 156, 159, 172.
De meestergasten en de mijnwerkers welke zij benuttigen, zijn soms ook leden der vereeniging,
onder dewelke men ook groote heeren als de gravin van Berlaymont en den hertog van
Aarschot aantreft (blz. 176).
In 1595 worden de aluingroeven van Flémalle-Haute geëxploiteerd door eene groep
kapitalisten, waaronder de beruchte financier Curtius, die rijk geworden is door zijne leveringen
aan het Spaansch leger. (L. Jeunehomme: Mon village [Flémalle-Haute], blz. 35 [Brussel,
1908]. Een weinig later, neemt dezelfde Curtius deel aan het droogmaken van verscheidene
kolenmijnen. Zie Schuermans: Bullet. de l'Institut archéologique liégeois, deel XV [1880], blz.
132 en volg.
Bull. de l'Institut archéologique liégeois, deel XVIII [1885], blz. 415.
Placcaeten van Brabant, deel II, blz. 184.
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in het Naamsche, Duitsche en Engelsche werkwijzen ingevoerd in de koperslagerij
(1)
en in de wapensmederij .
De ondernemingsgeest der kapitalisten uit zich nog door de stichting, in al de
gouwen des lands, van talrijke nieuwe nijverheidstakken. Glasovens worden opgericht
te Gent, te Antwerpen, te Luik, in Henegouw, in het Naamsche. Papiermolens
verrijzen in het omliggende van Hoei. De vervaarding van ijzeren ketels, welke
weldra de koperen potten verdringen, wordt in het Land van Luik ingevoerd. Duitsche
werklieden worden naar het Naamsche gelokt en brengen er de vervaardiging van
(2)
(3)
ijzeraarden potten in . De blikmakerij wordt insgelijks uit Duitschland afgezien .
Ten slotte worden allerzijds zeepziederijen, potaschfabrieken, brandewijnstokerijen
geopend, terwijl het gebruik van de tabak, dat zich begint te verspreiden, vele
(4)
pijpenbakkerijen doet verrijzen .
De nieuwe nijverheidstakken gaan niet allen naar den buiten. Integendeel worden
vele werkplaatsen opgericht in de steden, waaruit de ambachten geen belang hebben
ze te verbannen, daar zij geenerlei mededinging te te vreezen hebben van
specialiteiten, welke zij zelven niet beoefenen. Aldus wordt eene bres geopend in
de aloude stedelijke inrichting. De ambachten blijven uitsluitend het domein der
aloude nijverheidstakken bezitten, doch naast hen beginnen de kapitalistische
voortbrenging en de vrije arbeid ook burgerrecht te krijgen. Van toen af leven twee
tegenovergestelde vormen van economische voortbrenging naast elkander binnen
de omheining der steden. De nieuwe inrichting ontwikkelt zich nevens de
middeleeuwsche, tee-

(1)

Bullet. de la Comm. Roy. d'Hist., 3 reeks, deel V [1863], blz. 143, 155. Cf. nog S. Bormans:
Inventaire de la Chambre des finances des évêques de Liége, blz. 46; F. Vander Haeghen:
Bibliographie gantoise, deel I, blz. 352; Inventaire des Archives du département du Nord, deel
II, blz. 347.

(2)
(3)

Bullet. de la Comm. Roy. d'Hist., 3 reeks, deel V [1863], blz. 174, 175.
In 1630, krijgen Pieter Meybosch, meester-ingenieur, en zijne deelgenooten, voor tien jaar,
het monopolie van de vervaardiging van ‘vertind blik, uitvinding tot hier ongekend in de landen

(4)

des konings’. Bullet. de la Comm. Roy. d'Hist., 3 reeks, deel V [1863], blz. 168.
L. Lahaye: Correspondance du procureur-général de Namur, blz. 229; De Potter: Petit cartulaire
de Gand, blz. 203.

e

e

e
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nemaal buiten dezelve. Terwijl de ambachten voortgaan met de voortbrenging
hunner leden te beperken, met hun den aard en het aantal hunner gereedschappen
op te leggen, beginnen de kapitalisten echte fabrieken te stichten, wil zeggen,
werkplaatsen waar èn de grondstof èn de werktuigen aan het hoofd der onderneming
behooren. Het zijn, inderdaad, wezenlijke fabrieken, die glasblazerijen, die zijde-,
fluweel-, damastweverijen, wier oprichting in tal van steden bevorderd wordt door
(1)
allerlei voordeelen, zooals vrijstelling van lasten, vergunning van toelagen enz. .
Ook in de steden zijn de magazijnen der ondernemers voor welke de buitenwevers
arbeiden. Het verven, vollen, witmaken van het saai of het linnen worden verricht
in werkplaatsen, toebehoorende hetzij aan ondernemers, hetzij aan de kooplieden
zelven, welke aldus een industrieel karakter krijgen en fabrikanten worden.
De regeering, evenmin als de provinciën en de steden, liet na, de vorderingen
der volksvlijt aan te moedigen. Gedurende het Twaalfjarig Bestand stellen de
(2)
aartshertogen onderzoeken in omtrent de middelen om de lakenweverij te verheffen
(3)
en om de wanorde te beletten, waaronder de geldsomloop lijdt . Zij beijveren zich
den koers der speciën te regelen en den uitvoer der edele metalen te verhinderen.
Olivier de Serres' denkbeelden ten nutte makend, trachten zij de moerbezieteelt in
Vlaanderen inheemsch te maken, tot het bevorderen van de vervaardiging der zijden
(4)
weefsels . In het belang van de weverij, verbieden zij den uitvoer van wollen en
(5)
linnen garens .

(1)

(2)

Zie de vergunning tot het oprichten te Gent, rond 1634, van eene damastfabriek, door L.
Lefebure, van Turkonje. De Potter: Petit cartulaire de Gand, blz. 353. Voor de glasblazerij,
zie de inlichtingen ingezameld door Fl. Pholien: La verrerie au pays de Liége, blz. 68 en volg.
(Luik, 1899).
Deschamps de Pas: Enquête industrielle sur l'état de la manufacture dans les Pays-Bas au
e

(3)
(4)
(5)

commencement du XVII siècle. Mémoires de l'Académie d'Arras, deel XXXV [1863], blz.
303 en volg.
V. Brants: La politique monétaire aux Pays-Bas sous Albert et Isabelle. Revue Belge de
Numismatique, 1909.
V. Brants: Ordonnances, deel I, blz. 323.
V. Brants: Ibid., deel I, blz. 95; Placcaeten van Brabant, deel I, blz. 403; Gachard: Inventaire
des Archives des Chambres des Comptes, deel III, blz. 102. Cf. voor dergelijke maatregelen
e

op het einde der XVI eeuw, Placcaeten van Vlaenderen, II, blz. 525, 527, 531, 536.
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(1)

In 1608 verbieden zij den invoer van Fransche zijden stoffen . Niettemin heeft de
algemeene tegenzin der inwone s in alle maatregelen die den prijs der
levensbehoeften konden vermeerderen, den Staat belet, vastberaden den weg van
(2)
het protectionisme op te gaan . Hij trachtte liever, door allerlei vergunningen, nieuwe
(3)
nijverheidstakken in het leven te roepen . Ook betrachtte hij, door het aanleggen
van gemeenschapsmiddelen met den vreemde, de jammerlijke gevolgen van de
sluiting der Schelde en de blokkade der havens te verminderen. Reeds in 1581 was
Alexander Farnese het ontwerp van den paltsgraaf George-Hans genegen, die eene
(4)
vaart van de Schelde naar den Rijn wilde graven . Onder Isabella's regeering werd
dit plan hervat en de werken aangevangen; deze werden weldra gestaakt ten gevolge
van het verzet der Luikenaars en vooral der Hollanders en ook door het gebrek aan
(5)
geldmiddelen . Hunnerzijds lieten de provinciale Staten vele waterwegen graven
of uitdiepen. Die van Vlaanderen ondernamen in 1614 de vaart van Gent naar
(6)
Brugge, voor welke zij, het volgend jaar, eene bede van 200,000 pond stemden .
(7)
Van 1635 tot 1639 werkte men aan de vaart van Brugge naar Ieperen . Rond
denzelfden tijd verbeterde

(1)
(2)

(3)

(4)

Omtrent een tarievenoorlog met Frankrijk in 1604, door Spanje verwekt, zie Pigeonneau:
Histoire du commerce de la France, deel II; blz. 323 (Parijs, 1889).
In 1632 raadt Philips IV den kardinaal-infant aan, de licentrechten op den invoer van
grondstoffen te verminderen en die op den invoer van afgewerkte voortbrengselen te
verhoogen. Zie Briavoinne: Sur l'état de la population, des manufactures et du commerce
dans les provinces des Pays-Bas depuis Albert et Isabelle jusqu' à la fin du siècle dernier,
blz. 31 (Brussel, 1841).
In de voorrede eener vergunning van 1643 voor de koperslagers van het Naamsche wordt
gezegd, dat het den Staat aanbelangt, dat de nijverheid er bloeiender is dan ‘die der
vreemdelingen en der naburige provinciën’, gezien de invoer van vreemde waren ‘de beste
geldspeciën uit het land trekt’, Placcaeten van Brabant, deel IV, blz. 120.
Wolfram: Pfalzgraf Georg Hans, Korrespondenz Blatt der Deutschen Geschichtsvereine,
rs

(5)

(6)
(7)

1908, n 5-6.
Considérations sur le gouvernement des Pays-Bas, deel III, blz. 153; Gachard: Inventaire
des Archives des Chambres des Comptes, deel IV, blz. 342; Cauchie-Maere: Recueil des
instructions aux nonces de Flandre. blz. 145.
Gachard: Inventaire des Archives des Chambres des Comptes, deel III, blz. 103.
Ibid., deel IV, blz. 343.
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(1)

men ook den loop van de Dender , en in 1656 werd een ontwerp aangeboden tot
het graven eener sasvaart om Brussel met Henegouw te verbinden, dat eerst in de
e

(2)

XVIII eeuw uitgevoerd werd . Ten slotte werd ook langzaam gewerkt aan het
maken van de vaart van Brugge naar Oostende: eerst in 1665 werd het Brugsch
dok tot de scheepvaart opengesteld.
e

Men ziet dus: gedurende de eerste helft der XVII eeuw gaf België nog blijk van
een bewonderenswaardige bedrijvigheid. Doch om zijne welvaart te waarborgen,
had de regeering het moeten kunnen beschermen tegen zijne machtige naburen:
de Republiek der Vereenigde-Provinciën en Frankrijk. Nu, men zag reeds hare
e

onmacht tegenover den eersten, en, van het midden der XVII eeuw af, bleek zij
insgelijks onbekwaam om te strijden tegen den tweeden, zoowel op het slagveld
als op het economisch domein. De beschermende rechten in Frankrijk brachten
reeds in het midden der eeuw, een gevoeligen slag aan de nationale nijverheid.
Daar anderzijds de Dertigjarige Oorlog het Duitsche Rijk ten onder bracht, werd ook
(3)
de aanzienlijke uitvoer naar dat land zoo goed als gestaakt . Toch bleef de
Spaansche markt bestendig open tot de voornaamste specialiteiten van onze
provinciën. Linnen vooral werd er in zulke groote hoeveelheid afgezet, dat de
verschillende soorten, zelfs in den inlandschen handel, door Spaansche namen
aangewezen werden. Men begrijpt overigens hoezeer de ontstentenis eener nationale
marine dien verren handel belemmerde, en hoe groot de tol moest wezen welken
de Belgische voortbrengers aan de Hollandsche reeders voor het vervoer hunner
goederen moesten betalen.
De verheffing van den landbouw ging gepaard met die van handel en nijverheid
en vermeerderde op duurzamer wijze 's lands rijkdom. Reeds in de eerst helft der
e

XVII eeuw werd Vlaanderen's en Brabant's akkerbouw in den

(1)
(2)
(3)

De Portemont: Recherches sur Grammont, deel I, blz. 7.
Henne et Wauters: Histoire de Bruxelles, deel II, blz. 75.
Inventaire des Archives du département du Nord, deel VI, blz. 100.
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(1)

vreemde geroemd . De kleinboerderij, in die streken algemeen beoefend, dwingt
den boer tot een buitengewoon noesten arbeid. De meststoffen ontvangt hij
gemakkelijk langs de talrijke waterloopen, die het land doorsnijden. Zij laten hem
toe, den grond zijne vruchtbaarheid terug te schenken en daarop, na den zomeroogst,
(2)
nog een voorraad voederrapen enz., te winnen . De behoeften van 's lands nijverheid
moedigen de vlasteelt aan; overtreft de voortbrenging der waar de inlandsche vraag,
zoo vindt het overschot overigens vreemde koopers bij de vleet. De hop van het
Land van Aalst, voor de beste der wereld gehouden, wordt in groote hoeveelheid
(3)
naar de Vereenigde-Provinciën uitgevoerd . De gedurige vermeerdering der
grondrente trekt kapitalen aan: werken tot het droog en vruchtbaar maken van
gronden worden ondernomen. In 1617 sticht Wenceslaus Coeberger eene
vennootschap tot het droogmaken der moeren tusschen Veurne en Duinkerken, en,
reeds in 1632, telt men niet minder dan 140 hofsteden op de vette ‘groeden’, w.z.
(4)
den aan de wateren ontrukten, aangeslibden grond . Ten slotte krijgt de graanbouw,
begunstigd door het vrije verkeer der granen onder de provinciën, een groote
uitbreiding in Artesië en in Henegouw.

III
De blik, dien wij werpen op België's economischen toestand gedurende de eerste
e

helft der XVII eeuw, volstaat om een aanzienlijke bevolking te bevestigen. De
ontwik-

(1)
(2)
(3)
(4)

S. Hartlieb: A discourse of husbandry used in Brabant and Flanders (Londen, 1650).
Berten: Coutumes du Vieux-Bourg de Gand, blz. 417 (Brussel 1903).
Placcaeten van Brabant, deel I, blz. 493.
Voor het droogleggen van het Land van Axel, zie Van Lokeren: Cartulaire de Saint-Pierre de
Gand, deel II, blz. 461. In 1612, richtte men, bij aartshertogelijke akte, den ‘Albertus-Polder’
op(Placcaeten van Vlaenderen, III, blz. 471). Cf. ibid., blz. 444 en volg., vele andere akten
betreffende de wederinrichting van polders. In 1600 schrijft eene verordening den dijkgraaf
van Vlaanderen voor, de dijken van het Brugsche Vrije te doen herstellen. V. Brants:
Ordonnances, deel I, blz. 106. Cf. nog in 1615 het bebouwen van den ‘Upstal’ te Gent. Berten:
Coutumes du Vieux-Bourg, deel II, blz. 163.
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keling èn van de nijverheid èn van den landbouw onderstellen een groot aantal
inwoners. In een ontvolkt land, hadden de kapitalistische ondernemers geen voldoend
aantal werkkrachten gevonden, en waren vooral de landbouwers niet genoopt
geweest, ten koste van een noesten arbeid, den geboortegrond twee oogsten per
jaar te ontrukken. Het is dus onbetwistbaar dat, na het eindigen der godsdienstige
beroerten, de natie, door een wonderlijke vermenigvuldiging, alras de leemten had
aangevuld, welke uitwijking en ellende verwekt hadden. Zoo talrijk was de bevolking,
e

dat men, van het eerste vierde der XVII eeuw af, een groot deel van het haar
benoodigde graan uit Holland moest laten komen.
Onze bronnen laten ons niet toe, ze eenigszins nauwkeurig te schatten. Don
Jorge de Henin schat, in 1628, de bevolking der oproerige provinciën op 1.300.000
(1)
inwoners en die der katholieke Nederlanden op 3.800.000 . Allerminstens schijnt
dit laatste cijfer erg overdreven. Aannemelijker is een andere schatting van hetzelfde
jaar, welke aan het gezamenlijke van Belgium 800.000 gezinnen toeschrijft,
(2)
waaronder 500.000 tot het Belgium regium zouden behoord hebben . Onder alle
voorbehoudingen kan men daaruit de gevolgtrekking maken, dat België van twee
tot twee en half millioen inwoners telde.
Wat zekerder is, is dat de bevolking vooral op den buiten vermeerderde, wat zeer
begrijpelijk is, zoo men rekening houdt met de vorderingen van den landbouw en
vooral met het landelijk karakter der grootnijverheid. De meeste steden zien hare
e

bevolking niet vermeerderen of niet terugkomen tot het cijfer der XVI eeuw,
niettegenstaande de vestiging in hare muren van appreteer-werkhuizen en van
eenige fabrieken, niettegenstaande den sterken aangroei harer kloosters,
niettegenstaande den aanwezigheid van belangrijke bezettingen in velen harer en
ten slotte niettegenstaande de vermeerdering van het aan-

(1)
(2)

r

Descripcion de los Païses Baxos. Koninkl. Bibliotheek. Fonds Van Hulthem. n 15819.
Civilium apud Belgas bellorum initia, progressus, finis optatus: in quam rem remedia a ferro
et pace praescripta, fidei, patriae, orbis bono, blz. 96 (z.p. 1627).
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tal personen die vrije beroepen uitoefenden of openbare ambten bekleedden. De
(1)
bevolking van Antwerpen is in 1645 gevallen van 100.000 op 56.948 . Het is alleen
dank zij zeer bijzondere politieke of economische omstandigheden, dat bepaalde
centrums, zooals Rijsel, gedurende den bloei der saaiweverij in de eerste jaren der
e

XVI eeuw, Brussel, onder de regeering van Albertus en Isabella, en Luik vorderingen
maakten welke, behoudens te Luik, overigens zeer korten tijd duurden. Die
uitzonderingen doen slechts des te beter den achteruitgang der andere steden
uitschijnen. Het is onbetwistbaar, dat het verval van Antwerpen een noodlottigen
weerslag op haar oefende. In allen slabbakte de handelsbeweging, en in allen
verwekte het protectionisme der ambachten voorzeker een aanzienlijke uitwijking
van handwerkslieden naar den buiten. Zelfs de bevolkingscijfers van Rijsel en van
(2)
Luik - 32.604 in 1617 voor de eerste stad en rond de 40.000 in 1650 voor de
(3)
andere - bewijzen het betrekkelijk zeer laag cijfer der stadsbevolking in centrums
die voor de bedrijvigste doorgaan.
Daarentegen getuigen al de inlichtingen, die wij over den buiten bezitten, van een
gedurige vermeerdering der bevolking. In het Land van Waas, ziet Sint-Nicolaas
het getal zijner inwoners van ongeveer 2000 zielen in 1604, stijgen tot 5017 in
(4)
1662 . In Brabant gaan de meeste dorpen vooruit, van het begin van het Twaalfjarig
e

Bestand tot het midelen der XVII eeuw. Vergelijkt men, ten slotte, het Transport
(5)
van 1517 met dat van 1631 , zoo vindt men een algemeene vermindering van den
aan-

(1)
(2)

(3)

Inlichting verstrekt door den heer J. Cuvelier.
A. de Saint-Léger: Lille sous les dominations autrichienne et espagnole, blz. 126 (Rijsel,
1910). In 1603 reeds had men de stad moeten vergrooten, Inventaire des Arch. du dép. du
Nord, deel VI. blz. 16.
J. Brassine: La population de Liége en 1650. Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, deel
XXXIII [1903], blz. 232 en volg. Gent moest rond dat tijdstip ongeveer dezelfde bevolking
hebben. Zie De Potter: Gent, deel I, blz. 173.
e

(4)

G. Willemsen: Etude sur la démographie d'une commune du plat-pays de Flandre aux XVII

(5)

et XVIII siècles. Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique, 1904, blz. 195.
Placcaeten van Vlaenderen, I, blz. 543 [1517] en III, blz. 378 (1631).

e
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slag der groote steden en een beteekenisvolle vermeerdering van dien der meeste
plattelands-districten. Terwijl Gent daalt van 14.2 op 6.14, Brugge van 14.8 op 5,
Ieperen van 7 op 2, stijgt de kasselrij Oudburg van 2.8 tot 6, het Land van Waas
van 3 tot 5, het Land van Aalst van 8 tot 10, de kasselrij Ieperen van 2.6 tot 4.9 en
de kasselrij Kortrijk van 5.4 tot 8.17.
De belangrijkheid van den buiten in economisch opzicht heeft haar weerslag in
den maatschappelijken stand, waar zij den overheerschenden invloed van den adel
verwekt. 't Is deze, inderdaad, die ten slotte de verhooging der grondrente opstrijkt.
Teenemaal samengesteld uit groote en middelbare grondeigenaars, bevestigen zijn
gezag en zijn invloed zich in dezelfde verhouding, als de waarde der landerijen en
de intensiteit van den veldarbeid zich ontwikkelen.
e

De democratische beweging, welke het Calvinisme rond het einde der XVI eeuw
in de groote steden ontketend had, had zich èn tegen den adel èn tegen de Kerk
gekeerd; door de zegepraal van het catholicisme en den terugkeer der provinciën
onder de gehoorzaamheid des konings, kreeg die klasse eene stelling welke zij
vroeger nooit bezet had. Nu verscheen zij als den onmisbaren waarborg van den
nieuwen staat van zaken, als belast met de opdracht, het land onder het tweevoudig
gezag van de Kerk en van de monarchie te houden. De koning toonde zich zoo mild
met belooningen voor haar, als zij zelve hunkerend den prijs der hem bewezen
diensten eischte. Titels, mercedes, gunsten van allen aard betaalden de heeren
welke de afvalligheid der Waalsche provinciën verwekt of ondersteund hadden en,
gedurende de volgende jaren, liet de Staat gedurig nieuwe familiën in de rangen
van den hoogen adel opnemen. Van 1602 tot 1638 worden niet minder dan 41
(1)
landgoederen tot graafschappen, markgraafschappen, prinsdommen verheven
en, rond 1640, klaagt men er over,

(1)

Gachard: Les Bibliothèques de Madrid et de l'Escurial, blz. 397. - Cf. Paz et Lonchay: Inventaire
des requêtes privées du Conseil suprême de Flandre et de Bourgogne. Bullet. de la Comm.
Roy. d'Hist., 1907, blz. 281 en volg.
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dat ‘men nu in een jaar meer edelen maakt, dan men vroeger in honderd jaar maken
(1)
kon’ .
Ongetwijfeld laten die talrijke opnemingen in den adelstand zich verklaren door
(2)
de overvloedige sommen, welke zij de schatkist opbrachten , doch het valt niet te
betwijfelen, dat zij vooral aan een regeeringsgrondbeginsel beantwoordden. Zoo
het absolutisme den adel meer en meer alle tusschenkomst in Staatszaken ontzegt,
weet het, anderzijds, hoezeer de hoop van een titel, bij de heerschende standen,
de getrouwheid en de verkleefdheid aan de monarchie onderhoudt. Zooals hij in de
e

XVI eeuw samengesteld wordt, is de adel dus hoofdzakelijk eene groep nieuwe
edelen. Zeldzaam zijn de familiën welke er sedert lange geslachten toe behooren.
Hij wordt gedurig aangevuld door nieuwe personages; hij is, in werkelijkheid, als de
Engelsche gentry van hetzelfde tijdstip: een open maatschappelijke klasse, waarvan
mogen hopen deel te zullen maken, als het den koning behaagt, allen welke hun
maatschappelijke verhouding boven het gemeen peil verheven hebben of die zich
aan den dienst van den Staat gewijd hebben.
Vroeger was de natie verdeeld in naast elkander staande categorieën, die elk
hare eigen rechten, privileges en costumen bezat. De burgerij bekleedde beneden
den adel eene stelling, die zij niet wenschte te verlaten. Doch de monarchale Staat
verbrak de grenzen tusschen de standen en vestigde van den eenen tot den anderen
een overgang, welken de economische vervormingen en de zedelijke vervormingen
e

die de Renaissance vergezelden, reeds in de XVI eeuw voorbereid hadden. 't Was
uit met den ouden klassengeest of liever met de oude klasseneer. De eerzucht deed
den parvenu voortaan hunkeren naar zijne opneming in dien adelstand, wiens gezag
door de monarchie onderhouden werd en die, uitsluitend, alle maatschappelijke
meerderheid huldigde. Patriciërs der steden, gewezen

(1)
(2)

Considérations sur le gouvernement des Pays-Bas, deel II, blz. 151.
e

Zie in Bullet. de la Comm. Roy. d'Hist., 3 reeks, deel V [1863], blz. 140 en volg., talrijke akten
betreffende den zeer hoogen prijs voor opneming in den adelstand.
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ambtenaren, rijkgeworden kooplieden, allen streefden er nu naar, hun naam met
een titel te versieren. Het fortuin werd nog slechts beschouwd als de onontbeerlijke
voettrede om den adelstand te bereiken. Zonen van gelukkige kooplieden en
(1)
ondernemers verlaten de zaak hunner vaderen , koopen eene heerlijkheid, voegen
achter hun naam den naam van het landgoed en laten zich jonker heeten, in
afwachting dat open brieven in behoorlijken vorm, of eenvoudig de gewoonte, hun
(2)
den rang bezorgen naar denwelken zij dorsten . Om zich een denkbeeld van die
jacht op adellijke titels te geven, doorloope men slechts de gedurig vernieuwde en
steeds onmachtige edicten tegen het onwettig voeren van titels. En toch wordt
opneming in den adelstand zeer gemakkelijk verkregen. Soms gebeurde het, dat
zij verleend werd aan lieden met een onzeker fortuin en die weldra onbekwaam
werden te leven overeenkomstig de vereischten van hun nieuwen stand. In 1664
moest men besluiten, dat men geen nieuwe barons meer scheppen zou, zoo de
aanvragers geen inkomen rechtvaardigden van ten minste 6000 gulden in
leengoederen; die som werd voor graven en markgraven gebracht tot 12.000 gulden
en voor prinsen en hertogen tot 24.000 gulden. Vervreemding der leenen, welke
(3)
die inkomsten opbrachten, deed den vergunden titel verliezen .
Daaruit blijkt treffend, dat de nieuwe adel hoofdzakelijk eene klasse van rijken of
rijkgewordenen uitmaakt. Van zijnen militairen oorsprong blijft nog slechts de schijn:
het recht den degen te dragen en een wapenschild te bezitten. Overigens geniet
hij zijne oude privileges niet meer. Hij behoort tot de gewone rechtsmacht en is aan
de belasting onderworpen of, zoo hij daarvan vrijgesteld is, als in Artesië of in het
Naamsche, is het in zeer beperkte mate. Overigens wordt hij niet, als in Frankrijk,
een hofadel, die

(1)
(2)

(3)

Zeer belangwekkende tekst in Vanhaeck: Histoire de la sayetterie de Lille, deel I, blz. 112.
Eene verordening van 1617 verbiedt, zich titels en wapens aan te matigen, en dreigt met
boete de notarissen welke, in de door hen opgemaakte akten, aan de partijen ten onrechte
een titel zouden toekennen. Placcaeten van Brabant, deel II, blz. 414, Cf. L. Lahaye:
Correspondence du procureur-général de Namur, blz. 10, 20 enz.
Placcaeten van Vlaenderen, III, blz. 1405.
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zijne landgoederen verlaat om in de hoofdstad rondom den vorst te leven, vermits
er te Brussel, na den dood der aartshertogen, geen hof of geen vorst meer is. De
hooge en de kleine adel leeft op den buiten hetzij heel het jaar door, hetzij tot aan
het slechte jaargetijde, dat de meest gegoeden zijner leden in hunne steenen, in
(1)
de stad, komen doorbrengen .
Hij zondert zich dus van de natie niet af. Hij bemoeit zich rechtstreeks met het
beheer zijner landgoederen en met de rechtspraak welke zijne baljuws in zijne
heerlijkheden vellen. Overigens neemt hij allerlei plaatselijke of provinciale ambten
waar. Hij zetelt in de gewestelijke Staten, op de schepenbanken der steden, in de
commissiën belast met de indeeling der beden, met het toezicht over de openbare
werken, met het beheer der heiliggeestgoederen enz. Evenals hij in het leger des
konings dient en hem tal van ambtenaars bezorgt, is de adel nog het hoofdorgaan
van alle zelfstandige machten welke de hoofdregeering liet bestaan. Kortom, wat
e

de censitaire burgerij wezen zou in de parlementarische Staten der XIX eeuw, dat
e

is hij in den monarchalen Staat der XVII . Daar hij voordeel trekt uit de vastheid die
het grondbezit biedt, dewelke nog gedurig versterkt wordt door de toetreding van
de rijkste en ijverigste elementen der natie, daar hij èn den maatschappelijken
invloed èn het gezag bezit, heeft hij een rechtstreeksch belang in het behoud van
den stand der zaken, welke hem zulke kostbare voordeelen waarborgt. De geest
die hem bezielt is teenemaal behoudsgezind, en zijn gezag op het volk kan men
e

meten door de buitengewone gehechtheid welke hetzelve, tot het einde der XVIII
eeuw, koesterde aan het aristocratisch stelsel waaronder het leefde. In den absoluten
en confessioneelen Staat der nieuwere tijden is hij het toppunt der maatschappelijke
rangorde, evenals de

(1)

e

Een denkbeeld van de levenswijze des lagen adels in de XVII eeuw, vindt men in J. Capelle:
La famille de Gaiffier. Annales de la Soc. archéolog. de Namur, deel XXVI [1905], blz. 21 en
e

volg. Hoe een groot heer der XVII eeuw den dag doorbrengt, leest men in V. Brants: Quelques
e

notes des comptes d'un gentilhomme au XVII siècle. Bull. de l'Acad. Roy. de Belgique.
Classe des Lettres, 1904, blz. 527 en volg.
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koning zelf het toppunt der staatkundige rangorde is. Een en ander waren de twee
e

voornaamste factors van het evenwicht dat, in het begin der XVII eeuw, de plaats
innam van de luidruchtige en nieuwigheidsminnende bedrijvigheid der Renaissance.
De groote burgerij is, zooals wij zagen, slechts de wachtkamer voor den adel.
Men moet er door, om verder te komen. De nieuwe personages dringen er in door
het fortuin; zonen van rijke familiën leveren zich over aan de vrije beroepen en
inzonderheid aan de rechtsgeleerdheid, welke toegang geeft tot hooge ambten en,
e

later, tot den adelstand. Reeds in het midden der XVII eeuw is het land vol
advocaten; iedereen wil naar de balie, waardoor tal van jonge lieden aan de
(1)
winstgevende beroepen ontnomen worden . Doch sedert het einde der beroerten,
denken die overvloedige rechtsgeleerden er niet meer aan, de maatschappij omver
te werpen: zij dingen naar de bekroning hunner loopbaan door hunne opneming in
den adelstand, als belooning hunner diensten of talenten.
Beneden hen, maken de kleine burgerij en de boeren een maatschappelijke
categorie uit, welke gesloten is buiten alle deelneming aan het bestuur van den
Staat, buiten alle hoop zich tot een hoogeren stand te verheffen. Ambachtslieden
en landbouwers aanvaarden overigens de voogdij, waaronder zij leven. De eersten
voelen zich beschermd door de aristocratische schepenkamers die voortaan de
stad besturen; de anderen bewerken de landerijen van onder hen wonende
eigenaars, die zich om hun lot bekommeren. Méér vragen zij niet, dan van de hand
in den tand te kunnen leven met de luttele opbrengst huns arbeids. Zij hebben
geenerlei verzuchting en droomen van geen andere plaats dan die, welke hun door
de zeden en de overlevering aangewezen is.
Nog lager treft men, in de steden als op den buiten, dit onbewerktuigde proletariaat
aan, dat samengesteld is uit landloopers, bedelaars van beroep, leegloopers, verlaten
e

kinderen, en sedert het einde der XV eeuw de openbare machten verontrust en
de instellingen van weldadigheid in

(1)

Considérations sur le gouvernement des Pays-Bas, deel I, blz. 55 en volg.
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e

't leven roept. Die ellendige en lijdende massa moet zich in de XVII eeuw sterk
(1)
ontwikkeld hebben: zulks getuigen de talrijke edicten tegen de landlooperij . Na
elken veldtocht, bij elke nijverheidscrisis groeit zij aan met weggeloopen of gekwetste
soldaten en met arbeiders zonder middelen van bestaan. Reeds in de eerste helft
e

der XVII eeuw zijn de provinciën en de steden verplicht, maatregelen te treffen om
het gevaar te weren. De Staten van Henegouw ontwerpen, in 1617, het oprichten
van een huis, waar men al de lieden zonder middelen van bestaan opsloot en tot
(2)
den arbeid dwong , en enkele jaren later bouwt Gent te hunnen behoeve het
(3)
Rasphuis, dat tevens als gevangenis en als werkhuis mag beschouwd worden .
Andere stichtingen hebben tot doel de kinderen en de arme weezen op te nemen
en hun een ambacht te leeren: de ‘Bogaardenschool’ te Brugge, de ‘Blauwe school’
(1623), de ‘School der Blauwe Meisjes’ (1623), de ‘Kuldersschool’ (1628) te Gent,
en tal van andere dergelijke in al de steden des lands. Daarbij komen nog talrijke
beurzen en private stichtingen; daarvan getuigen heden ten dage, in de van
herstellingen gespaard gebleven kerken, zoovele grafschriften van edelen en
patriciërs, onwraakbare uitingen van den geest eener klasse, die de uitgestrektheid
(4)
harer plichten kent en wenscht dat zulks geweten zij .
Te midden van al de goede werken van den tijd, is het belangwekkendste, omdat
het het nieuwste is, dat der Bergen van Barmhartigheid. Het gaat van de regeering
uit. De leentafels. die in de meeste groote steden aan zoogenaamde
(5)
Lombarden-maatschappijen vergund waren, eischten een

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Zie Placcaeten van Brabant, II, blz. 446, 448, 453, 459, 460, 463. Soms liet de koning de
landloopers naar Spanje zenden om ze op de galeien te doen roeien, ofwel deed men ze in
de tercios dienst nemen. L. Lahaye: Corresp. du procureur-général de Namur, blz. 234.
L. Devillers: Inventaire des Archives des Etats du Hainaut, deel II, blz. 33 (Bergen, 1902).
F. De Potter: Gent, deel IV, blz. 568.
De grafschriften in de collegiale kerk van Sint-Omaars zijn dienaangaande zeer
belangwekkend.
F. Morel: Les Lombards dans la Flandre française et le Hainaut (Rijsel, 1908).
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(1)

interest van 33 tot 42 t.h. . Margareta van Parma had er reeds aan gedacht, die
exploitatie der ellende te beletten. Zij had in de Nederlanden die in Italië bestaande
Monti di Pietà willen invoeren, waar de armen zonder interest geld konden leenen.
In 1560 ried zij den magistraat van Antwerpen aan, een banco del refugio te
(2)
stichten . Het gedacht werd onder de landvoogdij van Alexander Farnese hervat.
(3)
Silvester Scarini had den hertog een ontwerp voorgelegd , dat deze goedgekeurd
(4)
had en dat hij in 1583 beval te Gent uit te voeren ‘om die arme gemeente te helpen’ .
Rond denzelfden tijd zocht Laevinus Torrentius te Luik een dergelijk ontwerp te
(5)
(6)
verwezenlijken . Hunnerzijds keurden de Jezuïeten de hervorming goed . Deze
werd onder de aartshertogen voltrokken. In 1618 werden de leentafels afgeschaft
en werd Wenceslaus Coeberger tot superintendant-generaal der Bergen van
(7)
Barmhartigheid benoemd . De noodige gelden werden geleverd door de abdijen
(8)
en de begijnenhoven, mits de aanwijzing van renten tegen 6 1/4 t.h. . Verplicht tot
de vergelding van dat kapitaal, bevonden de Bergen van Barmhartigheid zich
derhalve in de onmogelijkheid zonder interest te leenen. Doch zij eischten slechts
15 t.h. van de voorgeschoten sommen. Niettegenstaande de gewetensbezwaren
welke eenige godgeleerden hadden tegen het behoud der leening mits interest,
genoot de instelling

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

Te Dinant was die interest zelfs 43 ⅓ t.h.L. Lahaye: Cartulaire de Dinant, deel V, blz. 4 (Namen,
1899).
Fascio 1634 van het Farnese-archief te Napels. Inlichting medegedeeld door den heer D.
Vander Essen.
Zie zijn Discours sur l'érection des Monts de Piété avec déclaration des oeuvres de charité
qui en proviendront (Dowaai, 1585).
De Potter: Petit cartulaire de Gand, blz. 102. In 1586 raadt de Geheime Raad de stad Mechelen
aan een Berg van Barmhartigheid te stichten. Gaillard: Mémoriaux du Grand Conseil, deel I,
blz. 259.
e

Bullet. de la Comm. roy. d'Hist., 3 reeks, deel VI [1864] blz. 467.
Lessius: De jure et justicia, blz. 248. De nieuwe uitgave van dat werk [1626] behelst eene
bijlage over de Bergen.
Placcaeten van Brabant, deel III, blz. 175, 179.
Die bijzonderheden en de volgende ontleen ik aan P. De Decker: Etudes historiques et
critiques sur les Monts de Piété en Belgique (Brussel, 1844). Cf. Cauchie-Maere: Recueil des
instructions générales aux nonces de Flandre, blz. 164 en volg.
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een ongemeenen bijval. Van 1618 tot 1633 verspreidde zij zich te Brussel,
Antwerpen, Gent, Mechelen, Atrecht, Doornijk, Bergen, Valencijn, Kamerijk, Brugge,
(1)
Rijsel, Dowaai, Kortrijk en Winoksbergen . In 1622 voerde de bisschop van Luik
ze in zijne hoofdstad in, van waar zij kort nadien naar Hoei, Sint-Truiden en Tongeren
overging.
Ongelukkiglijk beantwoordde zij niet aan de algemeene verwachting. Het kapitaal,
dat haar in stand hield, was ontoereikend en, om het te vermeerderen, nam
Coeberger zijne toevlucht tot gevaarlijke praktijken. Men beschuldigde hem, het
gedeeltelijk gebruikt te hebben tot het droogmaken der moeren, en, naar het schijnt,
(2)
was die beschuldiging niet van grond ontbloot . De geldelijke nood der regeering
verplichtte haar zelf de gelden te ontleenen die tot de verlichting der armoede hadden
moeten dienen. De infante Isabella verpandde hare juweelen in de Bergen van
Barmhartigheid tot waarborg van voorschotten, die tot 566,514 gulden beliepen.
Die ontzaglijke lating eener reeds ontoereikend gevulde kas had de jammerlijkste
gevolgen. Van toen af slabbakten de Bergen. De verkoop van de juweelen der
infante, in 1643, liet een aanzienlijk tekort, dat men nooit vermocht aan te vullen.
Te midden van zulke ongunstige aangelegenheden, kregen de Bergen
e

langzamerhand een anderen aard. In de XVIII eeuw deed men hun het verwijt, dat
zij veranderd waren in banken van leening, ten voordeele van renteniers, met wier
gelden zij werkten. Van liefdadige instellingen welke zij aanvankelijk waren, zijn zij
eenvoudige krediethuizen geworden. Toch bewezen zij, in de eerste jaren van hun
bestaan, wezenlijke diensten. Men schat dat zij, van hunne stichting tot 1649, op
een totaal van 18.230.637 panden, eene som van 130.403.151 gulden geleend
hadden.

(1)

(2)

De Bergen van Brugge, Ieperen en Rijsel bestonden vóór het edict van 1618. Men leende er
zonder interest. Een door bisschop Triest aan den Berg van Gent gegeven kapitaal diende
ook tot het doen van voorschotten zonder interest.
De Decker: Etudes sur les Monts de Piété, blz. 126, zoekt hem te ontschuldigen, doch de
inlichtingen die hij over zijn beheer levert, bewijzen, dat hij allerminstens zeer onvoorzichtig
was.
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Hoofdstuk IV
De verstandelijke beweging
I
e

De groote crisis der XVI eeuw had de humanisten verrast en onthutst. Inderdaad,
niets was meer in strijd met het godsdienstig exclusivisme dan het ideaal der
Renaissance, zooals Erasmus het begrepen en uitgedrukt had. De aanhangers van
de wijsheid der oudheid, van de verdraagzaamheid en van een Christendom dat
met de vrijheid der gedachte en der wetenschap kon samengaan, werden weldra
medegesleept in den maalstroom der godsdienstdriften. Omringd van mannen die
voor hun geloof streden, konden zij niet onzijdig blijven. Goedschiks of kwaadschiks,
moesten zij wel partij kiezen óf voor de Kerk óf voor de Hervorming. Als
nieuwigheidsminnaars en patriotten, uitten de meesten hunner zich voor de partij,
die èn het dogma zuiveren èn het land tegen den vreemdeling verdedigen wilde.
Zij traden, oogenschijnlijk toch, tot het Calvinisme toe, en de zegepraal der katholieke
reactie in de provinciën van het Zuiden deed mannen als Simon Stevin, Justus
Lipsius, Pieter Plancius en vele anderen naar het Noorden wijken. Toch verlieten
zij niet allen België. Onder hen waren er die droomden, dat eene verzoening mogelijk
was tusschen de edelste wijsgeerige leerstellingen der oudheid en het door het
concilie van Trente verjongd en gelouterd catholicisme. Had het lezen van Seneca
en Epictetus Van Helmont, in zijne jeugd, niet bijna naar een Kapucijnenklooster
gedreven? Anderen
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vroegen niet beter dan de zegepraal der Kerk te erkennen, zoo deze hen aan hunne
wetenschapplijke studiën of hunne letterkundige werken wilde laten.
Doch de werkelijkheid moest die begoocheling teenemaal vernielen. Voortaan
eischten de Kerk en de Staat niet alleen de uiterlijke gehoorzaamheid, doch de
algeheele toetreding van den geest. De zegevierende rechtgeloovigheid zou zich
zoowel aan kunst als aan wetenschap opdringen en dezelve gansch innemen, door
ze tot haar doeleinde aan te wenden. De Renaissance had van den miles christianus
gedroomd: er was nog slechts spraak van den miles catholicus. Alle verstandelijke
bedrijvigheid buiten het catholicisme moest noodzakelijk verdacht wezen. Humanisten
die zich niet om het dogma bekommerden, werden als verdachte en gevaarlijke
‘vrijgeesten’ beschouwd. In haren strijd tegen de ketterij, legde de Kerk, als een
leger vóór den vijand, aan hare getrouwen de strengste tucht op. Zij liet niemand
buiten de gelederen gaan, en behield zich uitsluitend de leiding der troepen voor,
welke zij ten heiligen oorlog zond. De vrijwilligheid, de onderscheidenheid en de
stoutmoedigheid der Renaissance verving zij weldra door een statige eenheid en
een stijve eenvormigheid. Het grondbeginsel van orde en van gezag bevestigde
zich bij haar met nog meer kracht dan in den monarchalen Staat. De beide machten
die, in het bestuur der maatschappij, elkander een onderlinge hulp boden, betuigden
nog meer wantrouwen voor de vrijheid der gedachte dan voor de politieke vrijheid.
Karel V had er zich bij bepaald, de ketterij als eene misdaad van goddelijke en
menschelijke majesteitsschennis te beschouwen; hij had de vorderingen van het
humanisme niet het minste belemmerd. Doch zulks kon niet blijven duren. 't Was
al te klaar dat, tusschen de beide godsdiensten wier strijd van dag tot dag erger
werd, er geen plaats meer was voor wetenschappelijke vrijheid of voor
verdraagzaamheid. Beide waren even hatelijk èn voor protestanten èn voor
katholieken, en zoo de eersten haar minder gevoelige slagen toebrachten dan de
anderen, is zulks eenvoudig omdat de inrichting hunner Kerken min-
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der ontwikkeld, hunne dogma's minder streng en hunne sekten talrijker waren.
Onder de regeering van Philips II werden in de Nederlanden de eerste maatregelen
van verstandelijke tucht getroffen, welke de rechtgeloovigheid moesten vrijwaren.
Het verbod, in 1570 aan de studenten gedaan, de scholen in den vreemde te
(1)
bezoeken, biedt duidelijk dat karakter . De beide universiteiten van het land hadden
het monopolie hun de wetenschap te verstrekken, en de Staat lette er streng op,
dat geenerlei verdachte leerstelling in haar onderwijs sloop. Reeds in 1568 schreef
de hertog van Alva, naar 's konings bevel, aan den rector der universiteit te Leuven
om te weten ‘hoe men zich gedraagt en of de leeraren elk hun plicht doen, zooals
(2)
behoort’ . Het antwoord moest hem teenemaal geruststellen. Het bewees dat, te
midden van de godsdiensttwisten, Leuven den geest verwierp dien Erasmus en
zijne vrienden veertig jaar te voren beproefd hadden er binnen te brengen, en een
der stevigste bolwerken der Tegenhervorming werd. Een leerstoel van catechismus
was opgericht geworden bij de faculteit van godgeleerdheid; een leergang was er
gewijd aan de wederlegging der ketters, terwijl in de rechtsgeleerde faculteit Jan
Molinaeus, op zijn eigen gezag, de uitlegging van de voorschriften van Gratianus
door die van de decreten van het concilie van Trente verving. Harerzijds had de
faculteit der kunsten, in elk harer takken, een cursus van godsdienstleer ingevoegd.
De burgeroorlog, die kort nadien uitbrak, ontredderde de hoogeschool en dreef
e

een deel der meesters en der leerlingen uiteen. Doch, reeds van het begin der XVII
eeuw, was een der eerste zorgen der regeering, dezelve te herstellen en haar tevens
eene standregeling op te leggen, welke haar voor immer van de aansteking der
ketterij moest vrijwaren. De nieuwe statuten welke zij haar, in 1617, in gemeen
overleg met den paus Paul V gaf, ontnamen haar de zelfstandigheid, welke zij tot
dan toe

(1)
(2)

Placcaeten van Vlaenderen, II, blz. 1. Het verbod werd nog uitgevaardigd in 1582 en in 1587.
Ibid., blz. 3, 5.
H. Vander Linden: L'Université de Louvain et le duc d'Albe, Bull. de la Comm. roy. d'Hist.,
1908, blz. 10.
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(1)

genoten had . Een officieel programma werd de faculteiten opgelegd; de vrijheid
der studiën verdween, en met haar ook de vrije uitzetting van het wetenschappelijk
initiatief. De faculteiten waren nog slechts beroepsscholen. Het college der Drie
Talen zag van zijne Erasmiaansche traditiën af. Het verliet het domein der hooge
taalwetenschap, en de cultuur der oude talen werd er ondergeschikt aan
beschouwingen van practisch nut of van ijdele letterkundige uitspanning.
Wel is waar gaf Justus Lipsius - oud geworden en tot het catholicisme teruggekeerd
- haar sedert 1592 een laatsten glans, de laatste schemering der wegstervende
Renaissance. Want, niettegenstaande zijne bekeering, behoort Lipsius vast tot de
nakomelingen der humanisten. Hij verstaat, zich aan geenerlei leerstelsel, aan
geenerlei partij te onderwerpen Hij neemt tot leus de woorden van Seneca: ‘Non
(2)
me cuiquam mancipavi, nullius nomen fero’ . Juist toen de leer der Thomisten de
(3)
classieke wijsbegeerte der universiteit dreigt te worden , neemt hij niet aan, dat
eene school beweert het monopolie der wetenschap te bezitten. Eclecticus in theorie,
gaat zijne persoonlijke voorkeur naar het stoïcisme. Zijn groot philologisch werk is
eene uitgave van Tacitus, den stoïcijnschen geschiedschrijver, en hij wijdt zijne
laatste jaren aan de studie en de tekstverklaring van Seneca. Zijn stoïcisme;, zooals
hij het uiteenzette in zijn boek Manuductio ad philosophiam stoïcam (1604), dat
zulken grooten invloed op zijne tijdgenooten oefende, verbindt zich natuurlijk met
het Christendom. En door die legeering van de wijsheid der oudheid met de
Christelijke zedenleer, verschijnt hij wel als een laatste uiting der Renaissance en

(1)

(2)
(3)

Zij werden uitgevaardigd na een onderzoek (bezoek aan de universiteit), in 1617 bevolen.
Zie V. Brants: La faculté de droit de l'université de Louvain à travers cinq siècles. blz. 19
(Leuven, 1906).
F. Strowski: Pascal et son temps, blz. 62.
V. Brants: La création de la chaire de théologie scolastique et la nomination de Malderus à
l'Université de Louvain, Analectes pour servir à l'Histoire Ecclésiastique, deel XXXIV, blz. 46
en volg.; H. de Jongh: Substitution de la somme de Saint-Thomas aux sentences de Pierre
Lombard dans l'enseignement de la théologie à Louvain en 1596. Ibid., deel XXXV, blz. 370
en volg.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

448
zet hij de Erasmiaansche traditie voort. Zooals bij zoovele stoïcijnen, overigens,
stond het karakter, bij Lipsius, niet zoo hoog als het verstand en het talent. Hij voelde
wel dat, in zijn midden, zijne denkbeelden afstaken en eenige ergernis verwekten.
Zijne beroemdheid en, het hoeft gezegd, zijne bekeeringen deden hem die vergeven.
Die discipel van Zeno en Epictetus bezong de Maagden van Halle en van
Scherpenheuvel en verloochende, tegen de klaarblijkelijkheid in, de protestantsche
schriften zijner jeugd. Die verdediger van het individualisme en van den eerbied
voor 't geweten laschte in zijn Politica een hoofdstuk, waarin het de plicht van den
(1)
Staat geheeten wordt, de ketters te vervolgen . Die tegenstrijdigheden, welke de
vrijheid van zijn onderwijs moesten waarborgen, bewijzen hoe afhankelijk hetzelve
integendeel was. Na Lipsius' dood, werd de studie der oudheid slechts voor den
vorm behouden. Men vroeg haar geene denkbeelden meer, doch modellen tot goede
voordracht. Erycius Puteanus, Lipsius' opvolger, is slechts een spitsvondige
woordenkramer die, belust op oorspronkelijkheid, een kleingeestig epicurisme ten
toon spreidt, - een gemakkelijk thema tot bombast en gemeenplaatsen, even ontbloot
(2)
van overtuiging als van scherpzinnigheid .
Ongetwijfeld bezaten Leuven en Dowaai nog langen tijd voortreffelijke meesters.
Doch hoe kon, in de voorwaarden die hun gemaakt werden, hun onderwijs zich de
minste stoutmoedigheid toelaten? De voogdij, die op de faculteiten drukte. verdoofde
e

haar op den duur in een officieele wetenschap. Reeds in den aanvang der XVII
eeuw wees Heinsius op de eerste voorteekenen van het verval der hoogere studiën
te Leuven. De roem welke de universiteit zoo lang genoten had, verstierf snel. Terwijl
Leiden, haar Calvinistische mededingster, uit alle oorden van Europa leeraars en
studenten aantrekt, wordt zij nog slechts bevolkt door de Belgische provinciën.
Overigens spant zij een stijgende wilskracht in, om die beperkte aanwerving te
behouden. Zij

(1)
(2)

In de uitgave van 1592. Zie F. Vander Haeghen, Arnold et Vanden Berghe: Bibliographie
lipsienne, deel II, blz. 351 (Gent. 1886).
Th. Simar: Etude sur Erycius Puteanus [1574-1646] (Leuven, 1909).
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(1)

wil de Jezuïeten verbieden lessen in de wijsbegeerten te geven , en belet de
oprichting, te Luik, eener universiteit, die eene mededingster kon worden. Alleen
de faculteit der godgeleerdheid behoudt nog eenige onafhankelijkheid. Bajus' geest
is er niet verdwenen. Hij zal zich luidruchtig uiten, in 1640, door het uitgeven van
den Augustinus en de laatste botsing van gedachten ontketenen welke, vóór het
e

einde der XVIII eeuw, de gemoederen in vuur bracht.
Buiten de hoogescholen, was het midden nog ongunstiger voor de uitbreiding der
wetenschappelijke bedrijvigheid. De door Staat en Kerk op den geestesarbeid
geoefende censuur, het aan drukkerij en boekhandel opgelegd inquisitoriaal stelsel
ontmoedigden elke verstandelijke onderneming. De omzichtigheid met welke de
wetenschappelijke navorschingen moesten geschieden, stelde weldra een einde
aan dezelve. Men weet wat Van Helmont te verduren had, om, in 1617,
beschouwingen over het dierlijk magnetisme in het licht te hebben gegeven. Bij het
bisschoppelijk hof te Mechelen door den Jezuïet Roberti als ketter aangeklaagd,
werd hij verplicht tot een plechtige herroeping, en eerst twee jaar na zijn dood
vermochten zijne nabestaanden zijne eerherstelling te bekomen.
Overigens mag men niet gelooven, dat de aartshertogen uit grondbeginsel tegen
de wetenschap en tegen de ontwikkeling der hoogere studiën waren. Zij dachten
niet, als de rechtsgeleerde Perez, dat 's volks onwetendheid voordeelig was voor
(2)
het gezag des vorsten . Integendeel ziet men ze aan schrijvers, aan geleerden,
(3)
aan kunstenaars, blijken hunner welwillendheid geven . Doch het was al te
gevaarlijk, het onderzoek der hoogste vraagstukken aan te durven, welke in zaken
godsdienst, wijsbegeerte, geschiedenis, de menschen in verzoeking brengen, dan
dat de wetenschap, in weerwil van den goeden wil der regeering, niet kwijnen

(1)
(2)

(3)

Placcaeten van Brabant, deel III, blz. 84.
‘Ingeniorum et scientiarum mediocritas, sed cum sinceritate conjuncta, reipublicae stabilitas
est’. A. Perez: Jus Publicum, blz. 313 (Amsterdam, 1657). De schrijver was sedert 1619
hoogleeraar te Leuven en stierf in 1672.
J. Finot: Les subventions accordées aux littérateurs, aux savants et aux artistes par le
e

gouvernement des Pays-Bas au XVII siècle. Annales du comité flamand de France, deel
XIX [1891].
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zou in het enge domein waarin zij opgesloten zat. Gedurende de eerste helft der
e

XVII eeuw, kan de geschiedenis nog op een merkwaardige voortbrenging bogen.
Doch, van dichtbij beschouwd, bemerkt men dat zij van een beteekenisvolle
angstvalligheid getuigt. Richardot en Pecquius wenschen vruchteloos, dat zij over
(1)
de hedendaagsche tijden handele ; zij wendt zich daarvan voorzichtig af. Vander
Haer, Burgundus, Pontus Heuterus brengen het verhaal der Nederlandsche oorlogen
e

tot aan het einde der XVI eeuw, ja tot aan het begin van het Twaalfjarig Bestand:
zij hebben geene voortzetters. Al de geschiedschrijvers blikken in het verleden. Zij
besluiten zich in de studie van 's lands gedenkteekenen. Het zijn tekstuitgevers als
Mireaus, antiquaren als Malbrancq, zegelbeschrijvers als Vredius, opzoekers van
handschriften of oudheidkundigen als Sanderus. Hoe zeer zij ook aan het nieuwe
stelsel gehecht zijn, voelen zij dat zij daarover slechts met gevaarlijke
voorbehoudingen kunnen spreken. Niemand hunner durft de grens der middeleeuwen
overschrijden. Aan een Italiaan, aan Bentivoglio, lieten zij de zorg over, het tafereel
van die regeering van Albertus en Isabella, onder dewelke zij leefden, te schetsen.
Bovendien valt op te merken, dat schier allen tot de Kerk behooren. En dit nog is
e

kenschetsend. Inderdaad, in den strikt confessioneelen Staat der XVII eeuw, trekt
de Kerk al de verstandelijke krachten der natie tot zich. Haar zegepraal geeft haar
het zelfvertrouwen en het optimisme, die aan de ontwikkeling der wetenschappelijke
bedrijvigheid onontbeerlijk zijn. Zij beweegt zich vrijelijk in de rechtgeloovigheid, die
de leek steeds vreest te buiten te gaan. Innig met den Staat verbonden, heeft zij
van dezen niets te vreezen. En ten slotte staat zij buiten de censuur, daar zij die
e

zelve oefent. In het België der XVII eeuw neemt zij dan ook, op verstandelijk gebied,
ongeveer weder eene plaats in als deze, welke zij in de middeleeuwen ingenomen
had. Overigens beheerscht zij immers heel het onderwijs; waarom zou zij dan ook
het terrein der hoogere studiën niet beheerschen?

(1)

Zie dienaangaande een brief van Miraeus, in Messager des Sciences Historiques, 1849, blz.
444.
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De letterkundige bedrijvigheid der Kerk is niet gelijkelijk krachtig in al de deelen van
dat groot lichaam. Men zou ze niet nauwkeurig waardeeren, zoo men niet dadelijk
erkende, dat de invloed der Jezuïeten die gansch bezielt en dat het in den schoot
van dat Gezelschap is, dat zij hare hoogste uiting vond. Onnoodig terug te komen
op wat wij daarover gezegd hebben. Evenals de Jezuïeten de groote opvoeders
der katholieke Nederlanden waren, hebben zij er ook de letterkundige en
wetenschappelijke beweging geleid. Van de Renaissance, wier grondregels zij zoo
krachtdadig bestreden hebben, namen zij den uiterlijken dos en de leerwijzen aan.
Terwijl zij, in hunne colleges, de heidensche schrijvers aan hunne leerlingen
verklaren, passen zij, in hunne grootsche onderneming der Acta Sanctorum, de
critiek der teksten toe op de geschiedenis der heiligen, welke zij ontdoen van de
valsche legenden om ze zuiverder en eerbiedwekkender op de altaren te verheffen.
Geen tak der wetenschap is hun onverschillig: de zedenleer en het recht worden
beoefend door Lessius, de economische vraagstukken door Scribani, de
geschiedenis door de Bollandisten, de natuurwetenschap door d'Aiguillon, de
wiskunde door Gregorius de Saint-Vincent en zijne leerlingen, Sarasa, Aynscom,
Hesius, A. Tacquet. En dat zijn nog maar de oversten van een wezenlijk leger van
godgeleerden, polemisten, paedagogen, kanselredenaars, taalkundigen en geleerden
van allen aard. De letterkundige voortbrenging der Belgische Jezuïeten van 1600
tot 1650 gaat alle gedacht te boven. In dat opzicht is zij vergelijken met die der
e

humanisten van de XVI eeuw en wordt zij ook door dezelfde oorzaken verklaard.
De geestdrift voor het ideaal der Renaissance als de geestdrift voor het katholiek
ideaal hebben zich, van beide zijden, met evenveel vuur en met evenveel behoefte
aan werk en aan propaganda geuit.
De uiterste vruchtbaarheid der Jezuïeten doet des te jammerlijker de armoede
der ongewijde letterkunde uitschijnen. En niets is gemakkelijker te verklaren dan
e

het verval der Vlaamsche en Fransche letteren in België, sedert het einde der XVI
eeuw. Aan leeken is het voortaan verboden, zich nog onledig te houden met het
eenige vraagstuk dat hen boeit: de godsdienstquaestie. Het
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domein des geloofs is voorbehouden, doch ook het domein der politiek. De
Calvinisten en de republikeinen, welke sedert zoovele jaren het land vervuld hadden
met die pamfletten, die verweerschriften, die manifesten, waaronder heden ten dage
Marnix' werken nog uitmunten, zijn nu naar het Noorden gedreven. Dààr is het dat,
te midden van de godsdiensttwisten en van de politieke twisten, van den
handelsvoorspoed, van den door zegepralen en rijkdom aangehitsten nationalen
trots, de Nederlandsche letterkunde, waaraan de uitgeweken Belgische protestanten
een ruim aandeel hebben, haar gulden tijdvak gaat beleven. Stilzwijgen heerscht,
daarentegen, in het Zuiden. De natie verlaat zich op de geestelijke leiding van de
Kerk en op de wereldlijke leiding van den monarchalen Staat. Zij schikt zich in haar
lot: zij voelt de behoefte niet meer, hare stem te verheffen. Ongetwijfeld blijft de
verstandelijke bedrijvigheid krachtig in den schoot der geestelijkheid. Doch dat is
juist de genadeslag voor de wereldsche letterkunde. Want de Kerk bezigt niets dan
Latijn. Zij vereeuwigt en verergert nog de minachting met welke Erasmianen en
humanisten reeds de volkstaal bejegenden. Alleen het Latijn, algemeen als de
godsdienst en de rede, schijnt waardig, het gedacht te mogen uitdrukken. In 1653
verklaart Geulinx smadelijk, dat het Vlaamsch goed is ‘voor de keuken en voor de
(1)
herberg’ . Aldus worden de landstalen uit de hooge letterkunde gebannen. Niet
alleen besluit deze zich schier teenemaal in de Kerk, zij draagt bovendien, om zoo
te zeggen, den Roomschen mantel der Kerk. Zij blijft getrouw aan de geleerde
e

traditie der XVI eeuw, en de leeken, leeraars en magistraten, welke zich er aan
overleveren, gedragen zich gedwee naar het aangenomen gebruik.
Wat kan nog van de landstalen overblijven, zoo eene kloof tusschen haar en de
gedachte bestaat? Alleen werken tot verlustiging en tot stichting des volks. En nog
moet het stelsel, dat op haar drukt, hunne vrijwilligheid en hun scheppenden geest
e

verlammen. De rederijkerskamers, die letterkundige kringen waar, in de XVI eeuw,

(1)

Questiones quodlibeticae, blz. 53 (Antwerpen, 1653).
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de rondborstigheid en de gulle vroolijkheid der Vlaamsche schrijvers zich verscholen
hadden, gaan nu voor gevaarlijk door, zoowel in opzicht van het geloof als in opzicht
van de zeden. Men vernieuwt tegen haar de maatregelen met dewelke Margareta
van Parma haar bij den eersten Calvinistischen opstand getroffen had. Een plakkaat
van 1593 beveelt, niet te dulden dat zij weder opgericht worden in Vlaanderen,
(1)
‘omdat hare opvoeringen de kuische ooren kwetsen’ . Een ander edict van 1601
onderwerpt al de tooneelwerken aan de censuur, om te beletten dat over heilige
(2)
zaken ijdellijk gesproken worde . Isabella, in 1631, de bisschop van Gent, Triest,
(3)
in 1650, laken nog de ongebondenheid van die Kamers .
En toch kan men ze niet doen verdwijnen. Haar aantal blijft nog belangrijk in de
e

XVII eeuw. Doch haar repertorium kan waarlijk niemand meer hinderen. Hoogstens
ergeren zich nog de kieskeurige lieden over hare gemeene kluchtspelen, waarin
nog alleen het volk en de kleine burgerij behagen scheppen. Niets weten zij van de
nieuwe richting, die de tooneelkunst in Holland genomen heeft, want de godsdienstige
scheiding tusschen het Noorden en het Zuiden der Nederlanden maakt voortaan
alle verstandelijke ruiling onmogelijk. Van daar de oude slenter, waarin de Vlaamsche
letterkunde voortsukkelt. Tot in 1670 brengt zij, als in de middeleeuwen, passiën en
(4)
mysteriën voort . Toch ontmoet men er nog enkele levendige en oorspronkelijke
geesten, die zonder overdrijven de zeden des volks schetsen en die in weerwil van
hun trek naar grove klucht, toch degelijke blijspelen kunnen voortbrengen, zooals
Willem Ogier, wiens talent voorzeker meesterstukken had gebaard, had de schrijver
geleefd in een minder besloten midden en onder een kieskeuriger en meereischend
e

publiek dan dat van het Antwerpen der XVII eeuw.
Nu en dan kwamen wel troepen vreemde tooneelspelers vertooningen in het land
geven, waardoor hetzelve kennis

(1)
(2)
(3)
(4)

Placcaeten van Vlaenderen, III, blz. 76.
V. Brants: Ordonnances, deel I, blz. 146.
De Ram: Synodicon Belgicum, deel IV, blz. 166, 185.
H.J.A. Ruys: Duytkens ende Willemijnkens pelgrimage, blz. 41 (Utrecht, 1910).
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kreeg van een verhevener tooneelkunst dan de potsen der kluchtspelen. Doch hier
treedt de geestelijke overheid weer op, in naam der zeden. In 1611 raadt de bisschop
van Gent den magistraat aan, niet te dulden dat een gezelschap Engelsche
tooneelspelers, die te Heverlé bij den hertog van Arenberg gespeeld heeft, in de
(1)
stad optreedt . Hij belet nog, in 1670, eene vertooning welke Fransche kunstenaars
(2)
willen geven . Kortom, zoowel het nationaal als het vreemd tooneel wordt aan een
onmeedoogende censuur onderworpen, en de ‘eerlijke lieden’ moeten zich, bij
gebrek aan beters, vergenoegen met de treurspelen welke de leerlingen der
Jezuïeten, op de prijsuitdeelingen of op de groote heiligdagen des jaars, geregeld
(3)
in hunne colleges opvoeren . Op het oogenblik dat, in Frankrijk, Corneille verschijnt,
is in België het ernstig drama niet verder gevorderd dan tot die schoolliteratuur, door
monniken-leeraars voor kinderen geschreven!
En 't is niet alleen door het drama, dat de geestelijke invloed zich in de wereldsche
letteren doet voelen. Is de dichtkunst niet het beste middel tot stichting en
geloofswerverij? Een nieuw type komt dan ook te voorschijn: de priesterdichter, die
de geneugten der goddelijke liefde, de gruwelen der zonde en der ketterij op rijm
predikt en de zielen tot het mysticisme verleidt, ‘door de heerlijke saus die hij over
de schotels giet en de suiker die hij er over strooit’. Dit is eigenlijk dezelfde doenwijze
als die van Franciscus van Sales, welke de gewijde welsprekendheid vervroolijkt
met de bloemen van zijn stijl, ‘evenals men kampernoeljes opdient

(1)

(2)
(3)

N. De Potter: Petit cartulaire de Gand, blz. 175. - Zelfde tusschenkomst van den bisschop
van Doornijk in 1610. Ph. de Purges: Mémoires d'échevin de Tournai. Mém. de la Soc. Hist.
de Tournai, deel V [1855], blz. 265.
De Potter: op cit, blz. 255.
De Béthune: Le théâtre dans les anciens collèges de Belgique. Mélanges G. Kurth, deel II,
blz. 251 en volg.; dezelfde: Contribution à l'histoire du théâtre dans les anciens collèges de
Belgique, spécialement à Courtrai. Mém. du Cercle hist. de Courtrai, deel III [1910]; F. Vander
Haeghen: Bibliographie gantoise, deel II, blz. 31, 33, 34, 35; D.D. Brouwers: Les fêtes publiques
à Dinant, blz. 62 (Namen, 1909); L. Lefebvre: Le théâtre des Jésuites et des Augustins dans
e

e

leurs collèges de Lille du XVI au XVIII siècle. Annales de l'Est et du Nord, deel III [1907],
blz. 1 en volg.
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om den eetlust op te wekken’. Doch Franciscus van Sales schrijft vooral voor de
hoogere standen. Een twintigtal jaren na hem, richt de Jezuïet Poirters (1605-1674)
zich daarentegen tot het volk en de burgerij, hij stelt ten dienste van het geloof, den
geest, den gloed en heel de gulheid van zijn Vlaamsch karakter. In spijt van hun
gebrek aan smaak, zijn zijne werken de levendigste en oorspronkelijkste onder de
voortbrengselen der Nederlandsche letteren van dat tijdstip. Zij blijven zoozeer
boven het alledaagsche, de platheid, de eentonigheid van de godvruchtige rijmelarij
van dien tijd, als Marnix' schriften verheven zijn boven de massa schreeuwende
e

(1)

pamfletten der XVI eeuw .
e

Zoo, in spijt van enkele krachtige werken, de Vlaamsche letterkunde der XVII
eeuw reeds in den aanvang is van een verval, dat na den dood van Poirters steeds
grooter worden zal, verschijnt, naast haar, de Fransche letterkunde nog armzaliger.
Dat zou vooralsnog verwondering kunnen baren, want de Fransche taal heeft
gedurende het beschreven tijdvak nieuwe vorderingen gemaakt. Zeker is zij niet
dieper gedrongen in den schoot der volksmassa of heeft zij geen ruimer plaats in
het bestuur des lands ingenomen. In Vlaanderen voelt de in de beoefening der
plaatselijke ambachten besloten kleinburgerij weinig of geen behoefte die te leeren,
en nauwelijks hoeft gezegd, dat de Zondagsscholen ze hare arme leerlingen niet
onderwijzen. Anderzijds voeren, in het Vlaamsche land, de provinciale Staten, de
gemeentebesturen en de Justitieraden hunne beraadslagingen en briefwisselingen
(2)
in het Vlaamsch . Voor de rechtbanken pleit men er in 't Vlaamsch; ook in die taal
(3)
stellen de notarissen hunne akten op en worden de edicten en allerhande plakkaten
uitgevaardigd. Het Fransch is slechts de officieele taal van de hoofdregeering, van
den Grooten Raad van Mechelen, van de Rekenkamers, dewelke geenerlei be-

(1)
(2)
(3)

Zie H.J.A. Ruys: Duytkens ende Willemynkens pelgrimage, blz. 41 en volg.
In 1651 doet de Raad van Brabant vermaningen aan den magistraat van Brussel, die hem
een Fransch verslag zond. A. Gaillard: Histoire du Conseil de Brabant, deel II, blz. 85.
Behalve wanneer de partijen vragen, dat zij in het Fransch opgesteld worden.
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trekking met het publiek hebben. Wat het leger betreft, daar wordt slechts Fransch
e

of Spaansch gebezigd. Ten slotte heeft de koning, voor de tweede helft der XVII
eeuw steeds het gebruik opgevolgd, in de Vlaamsche diocesen slechts bisschoppen
(1)
van Vlaamsche afkomst te benoemen .
Doch, daar het Fransch de taal der hoofdregeering was, begrijpt men licht, dat
de kennis van hetzelve vereischt wordt van een ieder, die naar een openbaar ambt
(2)
dingt . Vooral maakt het bestendige vorderingen bij den adel, en derhalve ook bij
al de rijkgeworden familiën, die in den adelstand wenschen opgenomen te worden.
De maatschappelijke rangorde, die zich aan de natie opdringt, maakt het tot de
aristocratische taal. Voortaan behoort het, evenals degen en wapenen, tot de
onderscheidingsteekens van den edelman. De glans der Fransche beschaving en
letterkunde, van de regeering van Hendrik IV af, bevordert overigens machtig zijne
uitbreiding. Meer nog, terwijl de godsdienstige scheiding ook de verstandelijke
scheiding van België en Holland medebracht en het Vlaamsch alzoo verlaagde tot
de rol eener gewestspraak, dringt het katholieke Frankrijk gemakkelijk zijn invloed
aan de katholieke Nederlanden op. Toch is het Fransch er niet populair. Vooral
sedert 1637 begint men het weder als de taal van den erfvijand te beschouwen. In
het geval van Jansenius, die hoewel meer dan half verfranscht, tegen hetzelve zijn
Mars Gallicus schrijft, verkeeren tal zijner tijdgenooten. Doch hoe zou men
wederstaan aan den eeuwenouden invloed, dien het oefent? Vorsten, zoo zuiver
Spaansch van zeden en gevoelens als Albertus en Isabella, zijn verplicht de
overlevering te eerbiedigen en de taal van Hendrik IV aan het hof te dulden. Is

(1)

(2)

Zie dienaangaande een zonderling verzoekschrift van de vier Leden van Vlaanderen aan den
hertog van Villa Hermosa, in Annales de la Soc. hist. de la ville d'Ypres, deel VI [1873], blz.
223.
Een verzoekschrift, in 1663 aan den magistraat van Sint-Truiden gestuurd, spreekt over de
noodzakelijkheid, Fransch te leeren om eerbare ambten te bekomen. G. Simenon: L'instruction
populaire à Saint-Trond pendant l'Ancien Régime. Bull. de la Soc. Scientifique et Littéraire
du Limbourg, deel XXIII [1905], blz. 176. Voor het onderricht in het Fransch op hetzelfde
tijdstip, zie J. Broeckaert: Dender mondensia, 1893, blz. 376.
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het Fransch overigens de moedertaal niet van den Waalschen adel, die zooveel
gedaan had om het land tot Philips II en tot de rechtgeloovigheid terug te brengen?
Gaat het overigens niet door als de ‘Bourgondische taal’ en brengt het niet, als
dusdanig, het zijne bij om, tegenover Spanje, 's lands onafhankelijkheid te
(1)
bevestigen?
Dus, zelfs in het hevigste van den strijd tusschen het Fransche huis en het
Oostenrijksche huis, vervordert de Fransche taal, in Vlaamsch België, de verovering
(2)
van den adel en van den gegoeden stand . In 1620 betreurt Sweertius de minachting
(3)
zijner landgenooten voor hunne eigen taal . De bijval van het Fransch groeit aan
in dezelfde verhouding als de belangrijkheid van den adel. De vrouwen vooral zijn
er verzot op. 't Is omdat de Ursulinen uit Frankrijk komen, dat hare scholen weldra
(4)
al de dochters der burgerij krijgen . Ongetwijfeld blijft, in de Vlaamsche provinciën,
iedereen Vlaamsch spreken; doch men leest het niet meer, en, bij de minste
plechtigheid, heeft men zorg zich in 't Fransch uit te drukken. Enkele snobs drijven
(5)
de verfransching zoo ver, dat zij veinzen de volkstaal niet te kennen . Zoo men, in
de boekenkasten, naast werken over godsdienst of over vakkennis, enkele
(6)
letterkundige schriften aantreft, zijn het Fransche . Aan de balie

(1)
(2)

Zie hooger, blz. 231. Cf. G. Kurth: Notre nom national, blz. 16 (Brussel, 1910).
Ziehier eenige voorbeelden. Te Brussel, preekten de Jezuïeten, in 1638, driemaal per week
in 't Vlaamsch, en tweemaal in 't Fransch. Te Kortrijk wonen, in hetzelfde jaar, ‘totius urbis
honestiores’ de Fransche preek bij. Waldack: Historia Provinciae Flandro-Belgicae Societatis
e

(3)
(4)
(5)

(6)

Jesu, blz. IX, 24. In de XVII eeuw bestaat te Antwerpen eene Gallica sodalitas. Imago primi
saeculi, blz. 774.
Rerum Belgicarum Annales, voorrede, blz. 2 (Frankfurt, 1620).
V. Vander Haeghen: Inventaire des Archives de Gand, blz. 295.
‘In het land waar wij zijn, leveren de voorname lieden zich aan een bijzondere studie van het
Fransch over, tot dusverre dat zij hunne natuurlijke taal veronachtzamen en er eene eer in
stellen, ze nooit geleerd te hebben. De Brusselsche dames lusten evenzeer onze boeken als
onze modes; het volk zelf deelt den smaak der voorname lieden; het leert onze taal schier
zoo vroeg als de zijne.’ Pater Bouhours: Les entretiens d'Artiste et d'Eugène, blz. 37 (Parijs,
1671). Dien tekst ben ik verschuldigd aan de welwillendheid van den heer G. Cohen.
A. De Poorter: Een inventaris van 1632, in het tijdschrift De Biekorf, 1905.
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doen de advocaten beroep op het Fransch recht, de Fransche rechtsgeleerden, de
(1)
Fransche wetten .
Toch heeft de verfransching der heerschende standen geene letterkundige werken
(2)
voortgebracht, dien naam waardig. Eenige waardelooze gedenkschriften , wat
erbarmelijke onzin van Jezuïeten, Kapucijnen of pastoors die voor de hooge wereld
schrijven, zooals La pieuse alouette avec son tirelire, van pater de La Chaussée;
La Magdeleine, van pater Remi; Les Apanages d'un chevalier chrétien, van pater
Martin, volstaan om het peil der Fransche letteren in België gedurende de eerste
e

helft der XVII eeuw te bepalen. Le Banc poétique, van baron de Cuincy, op het
e

einde der XVII eeuw, de Académie de Flémalle, rond 1641 door den Franschen
11e

pastoor Brenché de la Croix gesticht, de Triomphante bande de M de Vignacourt
(3)
in Henegouw en, ten slotte, in het hart van Vlaanderen, in het slot van Ronsele,
(4)
de Cour d'amour du roi de Lindre van Adriaan-Opicus Adornes , getuigen
hunnerzijds van eenige naïeve pogingen om de verfijnde zeden van Italië, den geest
van het hotel van Rambouillet of den academischen smaak hier in te voeren.
En, in den grond moeten die armoede en die alledaagschheid ons niet verrassen,
want alles belet den adel deel te nemen aan het literarisch leven of zelfs een publiek
voor wezenlijke schrijvers te vormen. Van de groote zaken verwijderd, neemt hij
geen deel meer aan het politiek bestuur des lands en bekommert hij er zich niet
meer over. Het hof van Albertus en Isabella hield hem wel gedurende eenige jaren
bijeen, doch welke grondige werking kon dat rondom vreemde vorsten geschaarde
hof wel oefenen? In der waarheid, oefende het er - verpletterende tegenstelling met
het Parijsche hof - geene enkele. Het verblindde de

(1)
(2)
(3)
(4)

Zie de voorrede van Anselmo, in deel I der Placcaeten van Brabant.
Bijvoorbeeld de Mémoires guerriers van C.A. de Croy (Antwerpen, 1642), of die van graaf de
Mérode d'Ongries (Bergen, 1840).
Annales du cercle archéologique de Mons, deel V [1864], blz. 173.
T. de Limburg-Stirum: La Cour du roi de Lindre. Messager des Sciences Historiques, 1892,
blz. 17 en volg.
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(1)

oogen met schitterende feesten , doch het had niet den minsten invloed op de
gemoederen. Overigens gaat het na den dood der aartshertogen uiteen, en keeren
de hovelingen terug naar hun kalm en eentonig leven in hunne verre provincie,
alwaar zij zich bezighouden met het beheer hunner landerijen en het bestuur der
gemeente. Daar vinden zij geen ander verzet dan de jacht. Schier allen vergenoegen
zich met de letterkundige kennis, die zij in het Jezuïetencollege opdeden. De
nieuwsgierigen vullen die aan met eene reis naar Italië, en velen hunner verzamelen,
na hunne terugkomst, oudheden, schilderijen, penningen. Zij lezen of doorloopen
nog geleende werken; doch in de verstandelijke verstijving waarin zij gevallen zijn,
kan de letterkunde voor hen niets wezen dan een aangename verstrooiing, dan een
wereldsch en onderscheiden tijdverdrijf, dan een voorwendsel tot galante
bijeenkomsten, dan een middel om de dames te behagen.

II
Sedent het einde der middeleeuwen is 't als regel geworden, dat de beeldende
kunsten, in de Nederlanden, steeds veel helderder schitteren dan de letteren. Men
e

bemerkt zulks in het Bourgondisch tijdvak als ten tijde der Renaissance, en de XVII
eeuw maakt geen uitzondering op dien regel. Integendeel, nooit was de tegenstelling
er zoo groot. Zoodra men zich tot Rubens keert, ziet men nog slechts hem. 't Is
eene schittering, welke alles wat hem omringt in de schaduw stelt.
En toch, hoe geweldig hare tegenstelling eerst ook schijne, bestaat tusschen de
letteren en de kunst van dien tijd een gemeenschappelijk karaker. De invloed der
Kerk beheerscht ze evenzeer. Zij hebben een innig deel aan de zegepraal van de
Tegenhervorming en van het catholicisme.
Gemakkelijk is het ook te vatten hoe, beide aan dezelfde richting onderworpen,
zij zulke uiteenloopende lotsbestemmingen hadden. De reden moet in haren aard
liggen. Bij

(1)

e

E. Gossart: L'auberge des princes en exil. Anecdotes sur la cour de Bruxelles du XVII siècle,
blz. 57 en volg. (Brussel, 1905); dezelfde: Un divertissement à la cour des archiducs. Belgique
artistique et littéraire, oct. 1909.
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letterkundige werken kunnen grond en vorm gemakkelijk gescheiden worden; bij
de beeldende kunst blijven beide daarentegen innig vereenigd. Hier is het niet
mogelijk het verband te verbreken tusschen het gevoel dat den kunstenaar bezielt
en zijne uitingsmiddelen. Het onderwerp eener schilderij is slechts een voorwendsel,
eene gelegenheid om door middel van teekening, van koloriet, van licht, een bepaald
ideaal van schoonheid, een bepaald begrip van den mensch of van de natuur te
verwezenlijken. De schilder geeft zijne grondstellingen of zijn godsdienst niet weer
op het doek. 't Is zijne eigen persoonlijkheid, welke hij in de stomme wereldtaal van
vormen en kleuren uitdrukt.
Men ziet dadelijk welke gevolgen daaruit voortvloeien in verband met de houding
der Kerk tegenover de Renaissance. Terwijl zij de gedachte der humanisten verwierp,
- maar zich toch hun stijl, hunne taal, hunne doenwijzen toeëigende, - moest zij,
daarentegen, de kunstenaars wel aannemen gelijk zij waren, en de maatregelen
welke zij tegenover hen nam, belemmerden weinig of niet hunne vrijheid of hunne
vindingskracht. Kortom, zoo zij, in zake letteren, den geest der Renaissance vermocht
te smachten, kon zij zulks niet in zake kunsten. De bouwmeesters, schilders of
beeldhouwers welke zij belast met het oprichten en versieren harer tempels, staan
rechtstreeks in verband met degenen die hen voorafgingen en zetten dezer traditie
voort.
Overigens liet zij niet na, terwijl zij beroep op hun talent deed, hun den eerbied
voor hare dogma's en hare zedenleer te eischen. Reeds in 1570, zette een
hoogleeraar der universiteit te Leuven, Jan Molanus, in zijn De picturis et imaginibus
(1)
sacris , eene soort van programma der Christelijke kunst uiteen, dat overeenkwam
met de besluiten van het Concilie van Trente. Zijn doel is, de versiering der kerken
teenemaal te onderwerpen aan de godgeleerdheid en aan de rede. Ongetwijfeld
verbant hij daaruit naaktheid en oneerbaarheid, doch wat hij vóór alles verwerpt, is
die hartelijke poëzie, die voorstelling van lieve en roerende legendes, die

(1)

De eerste uitgave daarvan verscheen te Leuven in 1570, de tweede in 1594. Omtrent dat
werk, Cf. E. Mâle: L'art religieux de la fin du moyen âge, blz. 534 en volg. (Parijs, 1908).
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haar oorsprong hadden in het naïeve geloof der vervlogen eeuwen. Dat boek werd,
te recht, ‘een lang requisitorium tegen de middeleeuwsche kunst’ geheeten. En,
inderdaad, Molanus begrijpt niets noch van symbolisme, noch van de poëzie, noch
van de zoo diepe en zoo eenvoudige godsvrucht der van Eyck's en hunner opvolgers.
Hij wil niet meer weten van de aanroering van den mensch met de goddelijke zaken.
De hemel mag zich niet meer openen om met de aarde in gemeenschap te staan:
hij moet zich afzonderen in een onbereikbare verhevenheid. Voortaan moet de
schilder zich nauwgezet gedragen naar den tekst der heilige boeken. Verbod wordt
hem gedaan, den heiligen Josef nog als een grijsaard voor te stellen, de lelie, welke
de boodschappende engel in de hand moet dragen, nog in eene vaas naast de
Maagd te zetten, de moeder van den Zaligmaker op het oogenblik der kruisiging
nog in onmacht te doen vallen. Het teeder en vertrouwelijk mysticisme, dat de
nationale schilderkunst zoo lang bezield had, vindt geene genade bij den strengen
godgeleerde. Hij veroordeelt het als strijdig met de verhevenheid van den godsdienst.
En hij verwijst de kunstenaars van zijn land naar de Italiaansche modellen, die meer
eerbied voor de waardigheid der geheiligde personages betuigen, en die hij overigens
slechts kent naar hetgeen de Jezuïet Jan Gravius hem daarover vertelde.
Doch waartoe strekt dit besluit, anders dan tot het aanzetten der kunstenaars, om den wille van beweegredenen geput in de rechtgeloovigheid en in de kerkelijke
tucht, - om voort te gaan op den weg dien zij, reeds sedert het begin der eeuw, uit
eigen beweging ingeslagen hadden? Dus, op het oogenblik dat het catholicisme
met de wijsbegeerte en de gedachten der Renaissance breekt, stelt het zich, door
een schijnbare tegenstelling, op kunstgebied ten dienste dier zelfde Renaissance.
e

Inderdaad, op het einde der XVI eeuw vermengen Italianisme en Renaissance
zich, en wie het eerste aanbeveelt, spreekt de andere voor. In stede van de
kunstbeweging te doen afwijken, zooals zij de beweging der gedachten deed
afwijken, richt de rechtgeloovigheid ze, door de tucht zelve waaraan zij haar wil
onderwerpen, meer nog naar het door haar beoogde doel. Molanus moet, onder 't
schrijven van zijn boek, nog niet geweten
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hebben, dat de schilders sedert lang de middeleeuwsche traditie vaarwel gezegd
en het Italianisme aangenomen hadden. Michiel Coxie en Frans Floris - die
Vlaamsche Rafaël en die Vlaamsche Michele Angelo - zijn zijne tijdgenooten. Schier
alleen Brueghel blijft nog wederstaan.
Het Italianisme, dat beantwoordde aan den heerschenden smaak, bereikte dus
zijn toppunt dank zij de katholieke restauratie. Deze gaf aan de schoone kunsten,
terzelfder tijd en op alle gebied, eene bedrijvigheid welke zij sedert lang niet gekend
hadden. Met haar begint het nieuw tijdvak der groote bouwwerken voor den
godsdienst. Sedert het tijdvak der hertogen van Bourgondië, werd nooit zooveel
gebouwd als onder de regeering van Albertus en van Isabella en gedurende de
volgende vijftien jaren. Naast groote Gothische tempels, waarvan de laatste,
Sinte-Waldetrudis van Bergen, in 1582 voltooid wordt, zegeviert de barokstijl in de
heiligdommen, welke allerwegen in de steden opgericht worden. Terwijl de burgerlijke
bouwkunde, als bij het Nieuwwerk te Ieperen, den oostergevel van het stadhuis te
Gent, de rechtbank te Veurne, de lakenhalle te Doornijk, nog getrouw blijft aan een
classicisme, min of meer gelukkig vermengd met de lichtheid en de bevalligheid der
Brabantsche school, worden de godsdienstige gebouwen rechtstreeks naar de
Romeinsche modellen gemaakt.
't Is vooral in de talrijke Jezuïetenkerken, dat de nieuwe strekkingen zich met den
meesten glans en de meeste vastberadenheid bevestigen. De nieuwheid van haar
uitzicht deed zelfs langen tijd aan het bestaan van een ‘Jezuïetenstijl’ gelooven.
(1)
Doch werkelijk hebben de Jezuïeten hier niets uitgevonden . Zij deden niets dan
den stijl aannemen, welken de nakomelingen van Michele Angelo in Italië gevonden
hadden, dien barokstijl, waarin alles geofferd wordt aan de verzorging der uitdrukking,
waarin het gevoel het wint op de rede en die, door zijn ophef en de kracht zijner
opsiering, zich zoo wonderlijk leende tot de verheerlijking van het zelfvertrouwen
der zegevierende Kerk. Reeds in 1583 passen zij hem toe bij het bouwen hunner
kerk te Dowaai, waarvan de uit Rome gekomen plans

(1)

J. Braun: Die belgischen Jesuitenkirchen (Freiburg i/Br., 1907).
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naar die van den Gesù gemaakt zijn. Het was het eerste gebouw van dien aard, dat
in België opgericht werd, en de Paters schijnen zelfs gevreesd te hebben, dat dezes
nieuwheid eenige verrassing zou verwekt hebben. De vertooning, welke zij bij het
leggen van den eersten steen door hunne leerlingen lieten geven, diende om aan
de aanwezigen de denkbeelden uiteen te zetten volgens welke de tempel gebouwd
(1)
werd . Die denkbeelden konden zij niet overal verwezenlijken, verre, van daar.
Talrijk zijn de kerken waar zij, uit geldgebrek of dan toch uit zuinigheid, het zeer
eenvoudige type der nationale kerken opvolgden, er zich bij bepalende de praal van
den barokstijl enkel aan den voorgevel en aan den hoofdingang te brengen. Doch
overal waar zij zij konden, veranderden zij de aloude vormen der godsdienstige
bouwkunde volgens de grondbeginselen van de orthodox geworden nieuwere kunst.
Voortaan zal het heiligdom niet slechts een voor een ieder openstaand huis van
gebed wezen, met talrijke kapellen en bidvertrekken, een heerlijk toevluchtsoord
voor mystieke godsvrucht. Het moet eene paleizenzaal wezen, gansch schitterend
van kleuren en verguldsel en waar het altaar van den Allerhoogste en de predikstoel
zich voor eens ieders blikken verheffen. Daar richt de kunst zich tegelijk tot de
verbeelding en tot de zinnen om Gods majesteit te doen uitschijnen en om den
prediker ter hulp te komen. De beelden spreken, handelen, redetwisten, dreigen,
zegenen. Het zijn zendelingen, apologisten, biechtvaders, die tot het volk spreken
om het in zijn geloof te versterken en van de ketterij te vrijwaren. Door de
wierookwalmen heen; ziet men in gouden lijsten reusachtige schilderstukken, welke
het martelaarschap der heiligen of eene episode uit de gewijde geschiedenis
verheerlijken, terwijl de glimmende nieuwsteenen gevel van den tempel, met zijne
zuilen, zijne wrongen, zijne obelisken, zijn uitstekend lijstwerk tot het dragen van
brandende urnen, zijne nissen waarin machtige standbeelden huizen, als een
zegeboog verschijnt.
Overigens moet men niet meenen dat de barokkerken der Nederlanden slechts
eenvoudige namaaksels der Italiaansche kerken zijn. Zij bieden, integendeel, een
duidelijk

(1)

J. Braun: De belgischen Jesuitenkirchen, blz. 117.
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onderscheiden karakter. Onder den invloed van den lands smaak, wordt de vreemde
stijl gewijzigd; hij maakt zich dienstbaar aan zijn midden, gewent zich aan zijn nieuw
vaderland. Meestal behoudt hij, voor het plan der gebouwen, de algemeene inrichting
der Gothische kerken. Terzelfder tijd kenschetst hij zich door den rijkdom, het grillige,
het schilderachtige zijner inwendige versiering. Reeds lang heeft men bemerkt, dat
hij kleureffecten zoekt, dat hij meer van de schilderkunst dan van de bouwkunde
heeft. Zonder moeite vindt men daarin de voorliefde der Brabantsche school voor
de weelderige ornamentiek terug.
Belangwekkend is het feit, dat de Jezuïeten zich niet vergenoegden den barokstijl
in België in te voeren. Verscheidene hunner blijven als bouwmeesters bekend. De
kerken der Orde te Doornijk en te Bergen, opgericht door de paters Hendrik
Hoeimaker (1559-1623) en Jan du Blocq (1583-1656), bieden nog niets
merkwaardigs. Doch Frans d'Aiguillon (1566-1617), Pieter Huyssens (1577-1637)
en Willem Hesius (1601-1690) zijn wezenlijke kunstenaars. De kerken Sint-Loup te
Namen, Sinte-Walburgis te Brugge, Sint-Pieters te Gent getuigen nog van Huyssens'
lenig en vruchtbaar talent; en wij weten dat hij, met de medewerking van d'Aiguillon,
die beruchte Jezuïetenkerk van Antwerpen schiep, wier schitterende pracht den
(1)
generaal der Orde eenigszins onthutste . En Hesius ontwierp de plans overigens
na hem tamelijk gewijzigd, van de Jezuïetenkerk te Leuven
Naast die monniken-bouwmeesters, verschijnt, nog beroemder en uitstekender,
de Brusselaar Jacob Francquart (1577-1651), wiens Livre d'architecture, in 1616
uitgegeven, de nieuwe grondbeginselen van den barokstijl verder in België
verspreidde. De voorgevel van den Augustijnentempel te Brussel was voldoende
om zijn roem te rechtvaardigen, alsmede de gunst welke Albertus en Isabella hem
betuigden. Zijn meest bewonderde werk, de Jezuïetenkerk te Brussel (1606-1620),
bestaat ongelukkiglijk niet meer. Het ging in

(1)

F. Donnet: L'architecte de l'église des Jésuites à Anvers. Bullet. des Comm. Roy. d'Art et
d'Archéologie, 1910, blz. 25 en volg., meent, dat Rubens een overwegend deel aan de
versiering van dat gebouw genomen heeft.
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zijn tijd voor een meesterstuk door en diende pater Huyssens tot model voor de
gebouwen, die hij te Brugge en te Namen oprichtte. Francquart had zich, als zijn
tijdgenoot Wenceslaus Coeberger, eerst op de schilderkunst toegelegd; daaraan is
het wellicht te wijten, dat hij aan zijne werken dat eigenaardig uitzicht gaf, dat hun
invloed bevestigde en zoo ruimschoots bijdroeg om de Belgische bouwkunst van
het Italiaansche juk vrij te maken. Zijn opvolger, Lucas Faid'herbe van Mechelen
(1617-1697), voltrok de evolutie, en met hem bereikte de barokstijl die kracht en
dien rijkdom, van uitdrukking, welke de Begijnenkerk te Brussel (1657-1676) en
O.-L.-Vrouw van Hanswijk te Mechelen (1663-1678) kenschetsen. Doch Faid'herbe
is een leerling van Rubens, een der talrijke werktuigen van het overheerschend
genre, dat zich, zonder onderscheid, aan al de kunstenaars des lands opdrong.
Rubens was een en dertig jaar oud, toen hij, in de Italiaansche school gevormd,
in 1608 naar Antwerpen terugkeerde. Hij had reeds een eervollen naam en, reeds
het volgend jaar, benoemden Albertus en Isabella hem tot hun hofschilder, met
eene jaarwedde van 500 gulden. Het was vooraan het Twaalfjarig Bestand.
Allerwegen verhaastte men zich die lange rust ten nutte te maken, om de kerken in
een zegevierend tooisel te steken. De kunstenaars kregen bestellingen in overvloed,
hun werkveld werd onbeperkt. Rubens zette zich aan den arbeid en, reeds in 1612,
openbaarde hij zich, door de Afneming van het Kruis, als den grootsten meester
van zijn tijd.
Het valt niet in ons bestek, hier eene beschrijving te geven van dien wonderbaren
schepper, dien dichter van kracht en kleur, welke de verzwakte Italiaansche
schilderkunst onder den hemel van het Noorden overbrengt, haar een nieuwe
levenskracht geeft en ze gansch vervormt, door ze met zijn genie te bezielen. Wij
hebben slechts te wijzen op den invloed dien hij oefent op de algemeene beschaving
van het tijdvak, dat hij verheerlijkt.
Eerst en vooral behoort hij tot de Renaissance. Dat bewijst zijne weetgierigheid,
zijn dorst naar kennis, zijne hartstochtelijke vereering der oudheid. Hij is tevens
schilder, bouwmeester, numismaat, oudheidkundige, taalgeleerde,
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e

en, evenals de grootste Italianen der XVI eeuw, een kunstenaar en een werker.
Te midden van zijn harden arbeid, vindt hij den tijd om zich met kiesche diplomatieke
zendingen in Engeland en in Holland te gelasten. Overtuigd katholiek, strekt zijn
godsdienstzin echter niet tot die strengheid van zeden en van gedachte, welke zich
meer en meer onder zijne tijdgenooten verspreidt. Hij bemint het leven met een
gezonde, krachtige liefde; hij aanvaardt het volkomen met al zijne plichten, doch
ook met zijne genietingen. Zijn penseel, dat de aandoenlijkste tooneelen van het
Evangelie zoo bewonderenswaardig vertolkte en de geschiedenis van de heiligen
en de martelaren zoo prachtig weergaf, borstelt even graag de pracht der vrouwelijke
naaktheid, versierd met het gouden floers van blonde haarlokken, in ruischende
wateren of in somber bont gehuld. Ongetwijfeld heette men hem terecht de schilder
bij uitnemendheid van de Tegenhervorming. Hij is de grootste van de versierders
der katholieke Kerk, doch men mag hem niet uitsluitend als een schilder van
godsdienstige tafereelen beschouwen. Zoo hij, op eenige mijlen van de met kalk
gewitte Hollandsche tempels, de Jezuïetenkerk te Antwerpen met zijne schitterende
scheppingen bedekt en onverpoosd die menigvuldige altaarschilderijen voortbrengt,
welke, in al de groote heiligdommen van België, de zegepraal van het catholicisme
op de ketterij verheerlijken, stelt hij, op de muren van het Louvre, de geschiedenis
van Maria dei Medici in een gansch heidensch midden. Zijn alles omsluitend genie
past zich zonder moeite al de uitingen van de toenmalige maatschappij aan, evenals
het zich tot al de vormen der kunst uitstrekt. Zijne leerlingen zijn schier zoo talrijk
als zijne meesterstukken, even verschillend als zijne kennis. Het zijn
bewonderenswaardige schilders als Van Dyck, als Jordaens, als Snyders, als
Cornelis De Vos, als Teniers. Doch het zijn ook bouwmeesters als Faid'herbe,
plaatsnijders als Soutman en Vorsterman. Heel de Belgische kunst draagt zijn merk
en schijnt uit zijne werkplaats te komen. Na den dood des meesters, zal zij geen
enkelen grooten naam meer noemen. Door Rubens verwekt, sterft zij met zijne
leerlingen uit; het volgend geslacht bepaalt er zich bij, die na te bootsen.
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En onwillekeurig vindt men tusschen dien zoo snellen en zoo kortstondigen bloei
e

der Antwerpsche school en de geschiedenis zelve van het land in de XVII eeuw,
een beteekenisvolle overeenstemming. Inderdaad, behoort de volle uiting van
Rubens' genie niet tot het schitterend tijdvak der regeering van Albertus en Isabella,
waarin het Brusselsch hof, verbonden met de Kerk en met de Spaansche macht,
nog een der levendigste en meest geschakeerde centrums van Europa uitmaakte?
Niet alleen genoot de groote schilder de bescherming van de aartshertogen en van
Spinola, niet alleen beminde hij hen en deelde hij hunne hoop en hunne
verzuchtingen, doch ook leefde hij lang genoeg om zijne droomen te zien verzwinden
en zijn in Spanje's verval meegetrokken vaderland, overgeleverd aan vreemde
landvoogden welke het niet konden verdedigen, tevens misnoegd en gelaten,
langzamerhand te zien vallen in die verdooving der nationale bedrijvigheid, in wier
midden de laatste sprankels der kunst weldra moesten verduisteren, om ten slotte
gansch weg te sterven.
EINDE
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GULIK (Willem van), 26.

H
HAACHT (arr. Leuven), 408.
HAARLEM, 32, 42, 43, 44, 47, 192, 346.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

475
HAEGHEN (Pieter van der), Brusselsch advocaat, 72.
HAER (Floris van der), geschiedschrijver, 450.
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HULST (prov. Zeeland), 130, 186, 200, 213, 274, 277, 281, 286.
HUYSSENS (Pater Pieter), bouwmeester, 374, 464, 465.
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IBARRA (Esteban de), Spaansch diplomaat, 205.
IBARRA (Juan de), minister van Philips III, 239.
IEPEREN, 109, 130, 150, 164, 186, 187, 346, 355, 365, 378, 436, 443 n., 462.
ISABELLA, infante van Spanje, vorstin der Nederlanden, 199, 205, 216, 219,
220, 223-270, 332, 333, 370, 371, 376, 378, 380, 381,
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389, 390, 391, 394, 396, 399, 402, 415, 416 n., 431, 435, 443, 450, 453, 456,
458, 462, 464, 465, 487.

J
JACOB I, koning van Engeland, 243, 244, 251.
JACOB VAN CHÂTILLON, stadhouder van Vlaanderen onder Philips den Schoone,
20.
JAMOLET (Jan), kettermeester te Luik, 294.
JAN IV, hertog van Brabant, 100.
JAN-CASIMIR, paltsgraaf, 104, 114, 118, 121 n., 123, 135, 146, 152.
JAN-WILLEM, hertog van Kleef en van Gulik, 244.
JAN-SIGMUND, keurvorst van Brandenburg, 244, 245.
JAN VAN NAMEN, 26.
JANSENIUS (Cornelis), bisschop van Gent, 17, 352.
JANSENIUS (Cornelis), bisschop van Ieperen, 373, 456.
JARNAC, 27.
JAUREGUI (Antonio de), 416.
JAUREGUY (Jan), 170, 183.
JEANNIN (Pieter), Fransch diplomaat, 240.
JEMMINGEN (Friesland), 14, 15.
JOANNA VAN ALBRET, koningin van Navarra, 26.
JOANNES-BERCHMANS (H.), 383.
JORDAENS (Jacob), schilder, 345, 466.
JUAN VAN OOSTENRIJK, landvoogd der Nederlanden, 49, 64, 73, 78, 82, 83-95,
99-123, 160, 176, 177, 204, 305, 306, 308.
JUAN VAN OOSTENRIJK (don), zoon van Philips IV, 279, 280, 391.
JUNIUS DE JONGHE, staatsman, 40, 70, 120, 136.

K
KALES, 198, 213.
KAMERIJK, 53, 176, 181, 207, 273, 346, 347, 354, 356 n., 378, 443.
KAMPEN (prov. Overijsel), 42.
KARDINAAL-INFANT (de), zie Ferdinand.
KAREL V, 3, 4, 5, 41, 48, 54, 74, 83, 84, 85, 94, 108
KAREL I, koning van Engeland, 251.
KAREL VII, koning van Frankrijk, 316.
KAREL VIII koning van Frankrijk, 316.
KAREL IX, koning van Frankrijk, 27.
KAREL (aartshertog), 16.
KAREL IV, hertog van Lotharingen, 281.
KASSEL (Noorder-departement), 153, 281, 365.
KATHARINA-BELGICA (van Nassau), dochter van Willem van Oranje, 167.
KATHARINA DEI MEDICI, koningin van Frankrijk, 174.
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KAUWENSTEINDIJK (de), bij Antwerpen, 191.
KEULEN, 13, 156, 195, 196, 198, 296, 347.
KOMEN, 281, 283.
KORTRIJK, 130, 179, 281, 365, 436, 443, 457 n.

L
LA BASSÉE (Noorder-departement), 278.
LA CHAUSSÉE (Pater), 458.
LA CUEVA, zie Bedmar.
LAGONISSA (F. de), pauselijk nuntius te Brussel, 242 n.
LA HÉRAUGIÈRE, krijgsman, 206, 207.
LAIRUELS (Servatius), 383.
LALAING (George de), heer van Rennenburg, 159, 179.
LALAING (Margareta van), 377.
LALAING (Philip, graaf van), 76, 90, 93, 94, 103, 114, 116, 119, 120, 122, 143,
149, 170.
LAMBRECHT DE STOTTERAAR, 383.
LA MOTTE (Valentijn de Pardieu, heer van), 144, 149, 153, 185.
LANDEN (arr. Borgworm), 408.
LANDRECIES (Noorder-departement), 283.
LANGUET (Hubert), Fransch schrijver, 40, 137.
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LA NOUE (Frans de), 31, 40, 137, 151, 164, 169.
LA ROCHELLE, 27, 28, 30.
LA ROCHEPOT, agent van den hertog van Anjou, 120.
LA RUELLE (Sebastiaan), burgemeester van Luik, 318, 319, 322, 323, 324.
LE CATELET (dep. Aisne), 207.
LE DUC (Ambrosius), 141, 142, 148.
LEEUWARDEN, 346.
LEEUWE (arr. Leuven), 116, 346.
LEFÉBURE (L.), 430 n.
LEFÈVRE (Pater Pieter), 359.
LEFFINGE (arr. Oostende), 232.
LEGANES (don Diego Mesia Felipez de Gusman, markies van), 256.
LEICESTER (Richard Dudley, graaf van), 118, 194, 196, 197, 338.
LEIDEN, 51, 54, 55, 192, 448.
LEMAIRE (Isaak), zeevaarder, 338.
LEMAIRE (Jacob), koopman, 338.
LENS (dep. Pas-de-Calais), 278, 283.
LENSAEUS (Pater Jan), schrijver, 156.
LEONINUS (Elbertus), hoogleeraar te Leuven, diplomaat, 55, 111, 112.
LEPANTO, 84.
LEOPOLD, aartshertog van Oostenrijk, 244.
LEOPOLD-WILLEM, aartshertog van Oostenrijk, landvoogd der Nederlanden,
282, 283, 371, 391.
LE PLESSIS-LÈS-TOURS, 171.
LERMA (don Francisco Gomez de Sandoval, hertog van), 249, 382.
LESSIUS (Pater Leonard), 372, 374, 451.
LEUVEN, 18, 23, 33, 72, 93, 116, 160, 225, 276, 342, 360, 365, 372 n., 378,
464. - Hoogeschool, 17, 18, 47, 348, 350, 352, 362, 374. 446, 448, 460.
LIEFKENSHOEK, fort van Antwerpen, 189.
LIER, 150, 365.
LIESVELT (Dirk van), Brusselsch advocaat, 72, 88, 112, 122, 139.
LILLO, fort van Antwerpen, 189, 191, 339, 410.
LIMBURG, 116, 254, 276.
LINDANUS (Willem), bisschop van Roermond, 356.
LINDEN (arr. Leuven), 72, 409.
te

LINDEN (Jan vander), abt van S -Geertruide te Leuven, 72.
LINGEN (prov. Friesland), 213, 238.
LINGEN, in Westfalen, 197.
LIPSIUS (Justus), geleerde, 309, 374, 382, 444, 447, 448.
LODEWIJK XI, koning van Frankrijk, 316, 326.
LODEWIJK XIII, koning van Frankrijk, 235, 245, 249, 252, 261, 271, 280, 317,
318, 322.
LODEWIJK XIV, koning van Frankrijk, 284.
LODEWIJK VAN NEVERS, graaf van van Vlaanderen, 100.
LONDOñO (Sancho de), Spaansch officier, 7.
LONGASTRE (de heer van), 148
LOVENDEGEM, bij Gent, 340.
LOYOLA (Ignatius van), 360, 361.
LOYOLA (Pater Emiel), 359.
LUBBEEK (arr, Leuven), 408.
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LUIK, 14, 53, 75, 163, 263, 289-328, 366, 377, 403, 424, 429, 431, 435, 442,
449.
LUMBRES (Ghislein van Fiennes, heer van), 120, 137.
LUMEY (Willem van de Mark, heer van), 29, 30, 40, 41, 114, 297.
LUXEMBURG, 83, 86, 114, 365, 381,
LYON, 300.

M
MAASEIK, 296, 311.
MAASTRICHT, 13, 76, 107, 108, 116, 143, 151, 160, 253, 267, 271, 275, 277,
283, 286, 293-296, 307, 309, 320, 325, 340, 364, 427.
MABILLON (Jan), 380.
MAEKEBLIJDE (Pater Lodewijk), 356.
MALBRANCQ (Pater Jacob), 450.
MANARE (Pater Olivier), 365.
MANCICIDOR (Juan), 240, 241, 390.
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MANSFELD (Karel, graaf van) 195, 196, 199, 200, 201, 205, 206.
MANSFELD (Ernst van) 195, 250.
MANSFELD (Pieter-Ernest, graaf van), 16, 61, 62, 66, 72, 115, 116, 180, 181,
193, 199, 201, 204.
MARCHE-EN-FAMENNE, 90.
MARDYCK (Noorder-departement), 278, 281.
MARGARETA, koningin van Navarra, 95, 119, 300, 305.
MARGARETA, hertogin van Parma, landvoogdes der Nederlanden, 4, 5, 8, 16,
35, 62, 91, 114, 176, 179, 180, 292, 295, 296, 349, 350, 351, 361, 442, 453.
MARIA-HOOREBEKE, 336, 341.
MARIA VAN HONGARIJE, landvoogdes der Nederlanden, 4, 94, 360.
MARIA DEI MEDICI, koningin van Frankrijk, 261, 402 n., 466.
MARIA VAN OIGNIES (H.), 383.
MARIA STUART, koningin van Schotland, 47, 84, 88.
MARNIX (Philip van), 12, 34, 37, 40, 55, 70, 78, 88, 111, 112, 117, 120, 122,
137, 139, 141, 170, 171, 187, 189, 190, 191, 452, 455.
MAROILLES (Frederik d'Yve, abt van), 157.
MARTIN (pater Matthijs), 458.
MASI (Cosimo), secretaris van Alexander Farnese, 204, 388.
MASIUS (Gilbert), bisschop van 's- Hertogenbosch, 383.
MASSI (Francisco), 83.
MATER (arr. Oudenaarde), 336.
MATHIAS, aartshertog van Oostenrijk, landvoogd der Nederlanden, 107-111,
113-115, 117, 119, 120, 122, 151, 160, 162, 174, 175, 308, 386.
MAUBEUGE, 365.
MAURITS VAN NASSAU, prins van Oranje, zie Nassau.
MAXIMILIAAN II, keizer, 12, 37, 48, 56, 90, 211.
MAYENNE (Karel van Lotharingen, hertog van), 199, 205.
MAZARIN (kardinaal), 279, 280, 284, 285.
MECHELEN, 24, 33, 41, 95, 155, 163, 179, 192, 346, 347, 348, 365, 366, 419,
423, 442 n., 443, 449, 465.
MEDINA-CELI (Juan de la Cerda, hertog van), 37, 44, 46 n.
MEENEN, 130, 146, 152, 153, 281.
MEERENDRÉ (arr. Gent), 340.
MEERHOUT (arr. Turnhout), 408.
MEERSEN (Holl.-Limburg), 275.
MEESEN (arr. Ieperen), 130.
MEGHEM (Lancelot van Berlaymont, graaf van), 93.
MELO (don Francisco de), 278, 279, 280, 285, 371.
MELUN (Robert van), burggraaf van Gent, vervolgens markies van Roubaix,
14, 90, 143, 180, 181.
MENDOçA (don Francisco de), admiraal van Aragon, 222, 233, 235, 391 n.
MÉRODE D'ONGRIES (Anna-Frans, graaf van), 458 n.
METSIUS (Laurens), bisschop van 's-Hertogenbosch, 17, 71 n.
MEURS (Rijn-Pruisen), 196, 213.
MEYBOSCH (Pieter), 429 n.
MEYER (Antoon), 368 n.
MIDDELBURG, 32, 39, 44, 51, 68, 338, 346, 411.
MIRABEL (de markies van), 271.
MIRAEUS (Aubert), geleerde, 450.
MIRAEUS (Jan), bisschop van Antwerpen, 353 n.
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MODET (Herman), Calvinistisch prediker, 295.
MOLANUS (Jan), geleerde, 460, 461.
MOLENBEEK-WERSBEEK (arr. Leuven), 408.
MOLINAEUS (Jan), rechtsgeleerde, 446.
MONDOUCET, agent van den hertog van Anjou, 120.
MONDRAGON (Christoffel de), Spaansch kolonel, 32, 39, 178, 185, 197, 207.
MONNIKEREEDE, op het Zwijn, 407.
MONTECUCULLI (Raymond, graaf van), 251, 252.
MONTIGNY (Emanuel-Philibert van Lalaing, baron van), 115, 143,
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145 146, 148, 149, 152, 153, 179, 185.
MONTIGNY (Floris van Montmorency, baron van), 5, 9, 12, 17.
t

MONT-S ELOY (abdij in Vlaanderen), 153.
MOOK, bij Grave, 52, 53.
MORILLON (Maximiliaan), grootvicaris van Granvelle, 23 n., 24, 29, 40, 46 n.,
297, 363.
MOULART (Matthijs), bisschop van Atrecht, 139, 147, 148, 149, 153. 165, 227.
MOUZON (Lodewijk-Renaat van Ficquelmont, abt van), 317, 318, 322, 324.
MUNSTER, 285, 286.

N
NAARDEN (prov. Noord-Holland), 42.
NAMEN, 95, 99, 104, 114, 160, 180, 264, 273, 274, 346, 365, 423, 464.
NASSAU (Adolf, graaf van), 13.
NASSAU (Engelbert, graaf van), 168.
NASSAU (Ernst van), 232.
NASSAU (Frederik-Hendrik van), prins van Oranje, 195, 251-254, 262, 266, 271,
275-279, 281, 284, 285, 320, 322, 340, 385.
NASSAU (Willem, graaf van), prins van Oranje, zie Oranje.
NASSAU (Willem-Lodewijk, graaf van), 196.
NASSAU (Hendrik, graaf van), generaal van Karel V, 168.
NASSAU (Hendrik, graaf van), broeder van Willem van Oranje, 52.
NASSAU (Jan, graaf van), broeder van Willem van Oranje, 105, 151.
NASSAU (Jan, graaf van -Siegen), 253.
NASSAU (Lodewijk, graaf van), 12, 13, 14, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 51, 52.
NASSAU (Maurits, graaf van), prins van Oranje, 187, 195, 196, 197, 199, 200,
201, 205, 206, 213, 214, 226, 231, 232, 233, 234 n., 235, 236, 239, 247, 250,
370, 385, 414.
NASSAU (Renaat, graaf van), 168.
NASSAU, zie Buren en Katharina-Belgica.
NESSONVAUX (arr. Luik), 336.
NEUENAAR (graaf van), 195, 197.
NEUSS, 195, 196.
NEYEN (Pater Jan), 240.
NIEUWPOORT, 185, 198 415 n.
NIJMEGEN, 41, 195, 199, 200, 296, 361.
NIJVEL, 62, 116, 365.
NOIRCARMES (Jan van), 114.
NORRIS (Jan), Engelsch kolonel, 151, 200.
NOYON, 205.

O
OGIER (Willem), Vlaamsch schrijver, 453.
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OLDENBARNEVELT (Jan van), grootpensionaris van Holland, 215, 233, 234.
OLDENZEEL (prov. Overijsel), 213, 238.
OLIVAREZ (graaf-hertog van), 249, 254, 258, 415.
O.-L.-V.-THIELT (arr. Leuven), 408.
OOSTENDE, 200, 231, 235, 236, 377, 410, 414, 415, 432.
ORANJE (Willem van Nassau, prins van), 11-15, 26, 27, 29, 31-40, 43, 47, 51,
55, 58, 67, 68, 70-73, 76, 77, 79, 81, 82, 86, 88, 89, 91, 93-95, 99-123, 130-135,
137, 141, 146, 150, 151, 158, 162-174, 177, 183, 184, 187, 188, 189, 295, 297,
363, 384, 385.
ORANJE, zie Buren, Nassau (Frederik-Hendrik) en Nassau (Maurits).
ORLÉANS (Gaston van), broeder van Lodewijk XIII, koning van Frankrijk, 261,
272, 280.
OUDENAARDE, 130, 164, 182, 419.
OUDEWATER (prov. Zuid-Holland), 58.
OVERBURY (Th.), 410.

P
PACHECO (Hernando), krijgsingenieur, 30.
PAMEELE (Willem van), voorzitter van den Privaten Raad, 388.
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PANNINS (Pieter), 370.
PAPEBROEK (Pater Daniel), 374.
PAPPENHEIM (Godfried-Hendrik, graaf van), 254, 320.
PARDIEU (Valentijn de), zie La Motte.
PAUL IV, paus, 349.
PAUL V, paus, 446.
PAYEN (Pontus), kronijkschrijver, 140.
PECQUIUS (Pieter), 245, 247, 255, 395, 450.
PENARANDA (Gaspar de Bracamonte, graaf van), 285.
PEREZ (Antonio), minister van Philips II, 64.
PEREZ (Antoon), rechtsgeleerde, 449.
PHILIP (Pater), 252, 253.
PHILIPS II, koning van Spanje, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 44-57, 61-64,
65-67, 70, 72, 73, 75, 76, 84, 85, 87, 89, 95, 100, 104, 107, 113, 116, 117, 122,
125, 126, 166-170, 174-179, 184, 188, 189, 195, 197, 198, 200, 201, 202, 204,
211-224, 291, 292, 293, 308, 310, 346-354, 361-364, 386, 387, 394, 402, 410,
413, 414, 446, 457.
PHILIPS III, koning van Spanje, 214, 226, 230, 234, 235, 236, 237, 239, 240,
241, 246-249, 254, 379, 392, 414.
PHILIPS IV, koning van Spanje, 249, 250, 251, 255, 256, 264-266, 268, 270-274,
279-280, 286, 392 n., 401, 415, 431 n.
PHILIPS DE GOEDE, hertog van Bourgondië, 21, 51, 70, 100, 171.
PHILIPS VAN KLEEF, 35, 46.
PHILIPPEVILLE, 116.
PICCOLOMINI (Octaaf), 276, 278, 280,
PIUS IV, paus, 349.
PIUS V, paus, 5.
PLANCIUS (Pieter), geleerde, 444.
PLASSCHENDALE, bij Oostende, 232.
POIRTERS (Pater Adriaan), Vlaamsch schrijver, 455.
POITIERS (Willem van) 360.
PORTO CARRERO, Spaansch kapitein, 213.
PRUNEAUX (de heer des), agent van den hertog van Anjou, 120.
PUTEANUS (Erycius), 268, 448.

R
RAADSHOVEN (arr. Borgworm), 408.
RAMMEKENS, haven van Middelburg, 44.
RASSENGHIEN (Maximiliaan-Vilain, baron van), 22, 47, 61, 109.
RAUSIN (Steven), Luiksch rechtsgeleerde, 317.
REIMS, 346.
REMBRANDT (Paul), 331.
REMI (Pater), 458.
RENICHON (Michel de), Spaansch agent, 206 n.
RENNENBURG (George van), zie Lalaing.
REQUESENS (don Louis de), landvoogd der Nederlanden, 40, 45, 46, 48-61, 70,
84, 117, 125, 144, 216, 352, 363, 367 n., 414.
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RHEINBERG (Rijn-Pruisen), 195, 196, 197, 199, 213, 271.
RIBADENEIRA (Pater), 359, 361.
RICHARDOT (Jan), voorzitter van den Privaten Raad, 181, 182, 201, 204, 214,
221, 229, 230, 235, 240, 241, 388, 395, 450.
RICHELIEU (kardinaal de), 261, 271, 272, 274, 285, 323.
RIJMENAM (arr. Mechelen), 122.
RIJSEL, 22, 24, 114, 142, 148, 163, 365, 378, 382, 410, 418, 423, 425, 432,
435, 443.
RINALDI (Paolo), raadsman van Alexander Farnese, 388.
ROBERTI (Pater Jan), 449.
ROCROY (dep. der Ardennen), 279.
RODA (Hieronymus de), 9, 61, 62, 64, 65, 73, 76, 77, 87.
ROERMOND, 33, 253, 276, 286, 346, 365.
ROEULX, 116.
ROEULX (Adriaan van Croy, graaf van), 76
ROEULX (Jan van Croy, graaf van), 14.
ROLAND (Bartel), 324, 326.
ROLDUC (Hollandsch-Limburg), 254, 281, 286.
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ROMERO (Julian), Spaansch officier, 7, 51, 63, 65, 66.
RONSE, 130.
ROOSE (Pieter), voorzitter van den Privaten Raad, 255, 265, 268, 273, 279,
282, 283, 395.
ROSULT (Noorder-departement), 339 n.
ROTTERDAM, 29, 32.
ROUBAIX, 425.
ROUBAIX (de markies van), zie Melun.
ROWAAN, 201, 418.
RUBENS (Pieter-Paul), 251, 252, 266, 331, 382, 454, 464 n., 465, 466, 467.
RUDOLF II, keizer, 107, 117, 170, 174, 175, 176, 211, 227, 242.
RUPELMONDE, 164.
RYTHOVIUS (Maarten), bisschop van Ieperen, 25, 109, 352.
RIJHOVE (Frans de la Kethulle, heer van), 108, 109, 126, 128, 135, 142, 146,
152, 187.

S
SAINT-AMAND (Noorder-departement), 339 n.
SAINT-GHISLAIN, 32, 121.
SAINT-VENANT (dep. Pas-de-Calais), 281.
SAINT-VINCENT (pater Gregorius de), 374, 451.
SALAMANCA, 18.
SANDERUS (Antoon), geleerde, 450.
SAN-JUAN (Pedro de), 390.
SANTA CRUZ (don Alvarez de Bazan, markies van), Spaansch generaal, 253,
260.
SARASA (Pater Alfonsius-Antonius de), 451.
SARRASIN (Jan), abt van Sint-Waast, 139.
SASBOUT (Arnold), kanselier van Gelderland, 61, 72, 74, 112.
SAS-VAN-GENT, 186, 198, 281.
SAVOYE (Thomas, prins van), 275, 276.
SCARINI (Silvester), 442.
SCHAUMBURG (graaf van), schoonbroeder van Willem van Oranje, 41.
SCHENK (het fort), in de Betuwe, 276, 285.
SCHERPENHEUVEL (O.-L.-V. van), bij Diest, 381, 382.
SCHETS (de familie), 362.
SCHIEDAM, 29.
SCHOONHOVEN (prov Zuid-Holland), 32, 58.
SCHOTT (Pater Andreas), 374.
SCHWARZBURG (Gunther, graaf van), schoonbroeder van Willem van Oranje,
56.
SCHWENDI (Lazarus von), 170, 174.
SCRIBANI (Pater Karel), 372, 451.
SEGHERS (Daniel), schilder, 374.
SELLES (Jan de Noircarmes, baron van), 153.
SERRES (Olivier de), Fransch landbouwkundige, 430.
SEVILLA, 259, 416.

Henri Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 4

SICHEM (arr. Leuven), 185, 382, 409.
SIMANCAS, 17.
SINT-ANDRIES (het fort), 226.
SINT-BERNARDS, abdij bij Antwerpen, 63, 347, 348.
SINT-NICOLAAS, 435.
SINT-OMAARS, 140, 141, 142, 261, 277, 346, 355, 362, 368, 377, 418, 441 n.
SINT-TRUIDEN, 295, 311, 443, 456 n.
SINT-WAAST, abdij te Atrecht, 149, 153, 202.
SINTE-GEERTRUIDE (de abt van), zie Linden (Jan vander).
SITTARD (Hollandsch-Limburg), 253.
SLUIS, 194, 197, 198, 231, 236, 414, 414.
SNAASKERKE, 232.
SNYDERS (Frans), schilder, 466.
SOLMS (de prins van), 213.
SOLRE (Jan van Croy, graaf van), 258.
SOLRE (Philip van Croy, graaf van), 225, 237, 262 n.
SONNIUS (Frans), bisschop van Antwerpen, 17, 352.
SOUTMAN (Pieter), etser, 466.
SPA, 95, 119, 202, 295, 300.
SPINOLA (Ambrosius), 236-251, 256, 258, 370, 371, 373, 390, 399, 410.
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SPINOLA (Frederik), 231, 235, 236, 250, 414 467.
STAVELOT, 308.
STEENBERGEN, bij Bergen - op - Zoom, 185.
STEENWIJK (prov. Overijsel), 201.
STEMBERT (arr. Verviers), 296.
STEVENSWEERD (Holl.-Limburg), 271, 274.
STEVIN (Simon), wiskundige, 338, 444.
STRAALEN (Rijn-Pruisen), 253.
STRAATSBURG, 26.
STRADA (Pater), 359.
STRAELEN (Antoon van), burgemeester van Antwerpen, 9, 13.
SUNIGA (don Juan de), vader van Requesens, 48.
SWEERTIUS (Frans), geleerde, 457.

T
TACQUET (pater Andries), 451.
TAFFIN (Jacob), 100, 131, 137.
TAPPER (Ruard), 359.
TAXIS (Jan-Baptist van), generaal, 185, 196, 199.
TÉLIGNY (Odet van), zoon van La Noue, 189.
TEMPLOUX, bij Namen, 114.
TENIERS (David), 463
TERBURG, schilder, 286.
TERDOEST, abdij bij Brugge, 348.
TERRANOVA (de hertog van), 156.
THÉRON (Jan), 72, 141.
THIENEN, 116, 206, 275, 409.
THOLEN (prov. Zeeland), 32.
TILLY (Jan T'Serclaes, graaf van), 195, 271, 318.
TONGEREN, 443.
TONGERLOO (arr. Antwerpen), 63, 347, 348.
TORRENTIUS (Laevinus), bisschop van Antwerpen, 292, 298, 309, 337, 356,
374 n., 442.
TRESLONG (Willem, heer van), 30.
TRIEST (Antonius), bisschop van Gent, 285, 357, 373, 396, 443 n., 453, 454.
TROMP (Maarten), Hollandsch zeeman, 277.
TRUCHSESS (Geeraard), aartsbisschop van Keulen, 195, 310.
TURKONJE, 423, 430 n.
TYMPEL (Olivier van den), krijgsman, 161, 189, l90.
TYRONE (Hugh O'Neill, graaf van), 243, 244.

U
ULFLINGEN (groothertogdom Luxemburg), 377 n.
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ULLOA (Magdalena de), 83.
ULOA (Alonzo de), Spaansch officier, 73.
USSELINCX (Willem), koopman, 338.
UTRECHT, 22, 76, 346, 347.

V
VALENCIA, 222.
VALENCIJN, 10 n., 29, 31, 62, 76, 131, 138, 140, 142, 155, 296, 340, 341, 342,
365, 410, 443.
VALHUON (Willem Le Vasseur, heer van), 153.
VALKENBURG (Hollandsch-Limburg), 116, 254, 281, 285.
VARGAS (Jan de), Spaansch ambtenaar, 9, 19, 65, 66.
VASTO (markies del), 197.
VAUDEMONT (Margareta van), 272.
VAUX (de heer van), 144.
VELASQUEZ (Diego), 334.
VENLOO (Hollandsch-Limburg), 196, 253, 286.
VERDUGO (Francisco), Spaansch kolonel, 185, 195, 207.
VERREYCKEN (Lodewijk), secretaris des Gehoors, 214, 240.
VERVIERS, 296, 301, 377 n., 423.
VERVINS (dep. Aisne), 214.
VEURNE, 185, 433.
VIGLIUS AB AYTTA, Voorzitter van den Privaten Raad, 19, 60, 62, 64, 74, 361.
VIGNACOURT (Mej. de), 458.
VILLA HERMOSA (de hertog van), 456 n.
VILLELA (Juan de), 390.
VILLIERS (Jan de Montigny, heer van), 13.
VILLIERS (Pieter Loiseleur de), prediker van Willem van Oranje, 40, 105, 120,
131, 137, 139, 141, 170.
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VILVOORDEN, 103.
VISCH (Jan de), baljuw van Ingelmunster, 146.
VITELLI (Chiapin), Italiaansch ingenieur, 8.
VLISSINGEN; 29, 30, 66, 68, 127, 197, 198, 231, 411.
VOS (Cornelis de), schilder, 466.
VORSTERMAN (Lucas), etser, 466.
VRANCX (Cornelis), schrijver, 344 n.
VREDENBURG (de vrouwe van) 39.
VREDIUS (Olivier), geleerde, 450.
VYVERE (Jan van den), Gentsch kronijkschrijver, 408, 409.

W
WAASTEN, 281.
WACHTENDONK (Rijn-Pruisen), 199.
WACKEN (Antonius van Bourgondië, heer van), stadhouder van Zeeland, 32.
WALCOURT (arr. Philippeville), 325.
WARFUSÉE (Renaat de Renesse, heer van), 262, 263, 323, 324.
WATTEN (bij Duinkerken), 198, 377.
WEERT (Jan de), 276.
WESEMBEKE (Jacob van), 12, 31.
WESTERLOO (arr. Turnhout), 185.
WETTEREN, 185.
WEZEL, 252.
WEZEMAAL (arr. Leuven), 408.
WILLEBROEK, 103.
WILLEM VAN NORMANDIË, graaf van Vlaanderen, 20.
WILSON, Engelsch agent, 92 n.
WINOKSBERGEN, bij Duinkerken, 184, 185, 365, 443.
WISHAVEN (Cornelis), 359.
WITTENHORST (baron van), 239.
WOLFGANG, hertog van Beieren, 27.
WOLFGANG-WILLEM, paltsgraaf, 244, 245.

Y
YSSCHE (Antonius van Wittem, heer van), 87, 88.

Z
ZALT-BOMMEL (Gelderland), 226.
ZIERIKZEE (Zeeland), 32, 58, 65, 67.
ZORN (Valerius), raadsman van Ferdinand van Beieren, 315, 318.
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ZONINGEN 116.
ZUTPHEN (Gelderland), 41, 185, 191, 196, 197, 200.
ZWOLLE (Overijsel), 42.
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