Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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VIJFDE

HOOFDSTUK.

De drie heeren op nieuw in den Raad van State. — Staalkundige
houding van Oranje. — Innerlijke bedorvenheid van het bestuur. —
Pogingen van den Prins tot herstelling. — Armenteros' invloed. —
Viglius in liet vagevuur. — Zijn verlangen om de staatsdienst
vaarwel te zeggen. — Heimelijke beschuldigingen tegen hem, door
de Hertogin van Parma aan Filips overgebriefd. — Kwade tee
kenen der tijden. — Filips heeft een open oor voor al de bijzon
derheden der geloofsvervolging. — Fabricius op d-en brandstapel
en Antwerpen in oproer. — Gruwelijke wreedheid ten opzigte
der Protestanten. — Beklag van de regering van Brugge en van
de vier Staten van Vlaanderen tegen Titelman. — Verharding
des harten bij Filips. — Concilie van Trente. — Twist om den
voorrang tusschen de afgezanten van Frankrijk en van Spanje. —
Bevel ter afkondiging van het concilie van Trente in de Neder
landen. — Verzet tegen dien maatregel. — Wederstreving der
Landvoogdes. — Egmont neemt eene zending naar Spanje op
zich. — Hevige strijd in den Raad van State over zijn berigtschrift. — Merkwaardige redevoering van Oranje. — Beroerte
van Viglius. — Tijdelijke benoeming van Hopperus in diens
plaats. — Afreize van Egmont. — Ruwe tooneelen te Kamerijk. —
Karakter van den Aartsbisschop. — Egmont in Spanje. — Vleijerij en kuiperij. — Concilie van Regts- en Godgeleerden. —
Hevige uitlatingen van Filips. — Zijne lastgevingen aan Egmont
bij diens vertrek. — Maatregelen van Oranje in zijn eigen Prins
dom. — Egmont doet verslag van zijne zending in den Raad van
State. — Zijne ijdelheid. — De vervolgingen op nieuwen last
van Filips doorgezet. — Egmonts' verontwaardiging. — De Ko
ning houdt zijne veinzerij vol. — Egmont door Oranje berispt. —

i

(1564
Verzameling van Regis- en Godgeleerden te Brussel. — De uitslag
van hunne beraadslaging wordt aan Filips medegedeeld. — Algemeene gisting in de Nederlanden. — Nieuwe straf voor ketters. —
Ontmoeting te Bayonne tusschen Katharina de Medicis en hare
dochter , de Koningin van Spanje. — Verkeerde voorstellingen
van die ontmoeting. — Alva's staatkunde. — Listig gedrag van
Katharina. — Dringende brief van Filips aan de Landvoogdes
om het geloofsonderzoek met kracht te handhaven. — Verslagenheid
van Margaretha en van Viglius. — Hernieuwde afkondiging der
plakkaten, der inquisitie en der besluiten van het Concilie. —
Woede des volks. — De geest van wederstand wordt door de
groote Heeren in de Staten van Brabant levendig gehouden. —
Brabant vrij verklaard van inquisitie. — Verloving van Prins
Alexander van Parma met Dona Maria van Portugal. — Hare
afbeelding. — Kostbare toebereidselen voor het huwelijksfeest. —
Vergadering van de Vliesridders. — Redevoering van Viglius. —
Het huwelijk van Prins Alexander wordt voltrokken.

In de lente van 1564 had Granvelle de Nederlanden verlaten
en wat er van dat jaar overschoot werd verspild in regeringloos
heid, verwarring, en innerlijk staatsbederf. In den aanvang had
men een gevoel van verademing genoten. Filips had bij uitstek
vriendelijke brieven met Oranje , Egmont en Horne gewisseld.
Aanstonds na Granvelle's vertrek hadden die Heeren den Koning
geschreven en hem verzekerd dat zij gewillig en bereid waren
Zijne Koninklijke bevelen te gehoorzamen en hunne plaatsen met
de daaraan verbondene verpligtingen in den Staatsraad te herne
men (1). Maar de Hertogin had tevens van hen de verklaring
ontvangen, dat kwam de Kardinaal ooit weer in het land, zijne
verschijning de klokslag zou zijn voor hun onmiddellijk afscheid.
Dagelijks verschenen zij in den raad en werkten er met de uiterste
vlijt, dikwijls tot laat in den nacht. Oranje had drie groote oog
merken , welke , indien hij ze bereikte , volgens zijne meening het
land moesten redden en de dreigende stuipen voorkomen. Zij waren
het bijeenroepen van de Algemeene Staten , het verzachten of in
onbruik stellen der plakkaten , het opheffen van den Raad van
(1) Correspondance de Guillaume Ie Taciturne, II. 71, 72.

1564)

BEDORVENHEID VAN HET STAATSBESTUUR.

7

Finantiën en den geheimen Raad, zoodat de Raad van State het
rijk alleen zou hebben. Had hij ten opzigte der beide eerste punten
het spel gewonnen, dan lag die staatkunde van absolutismus in
duigen , welke Filips en Granvelle met al de kracht van hun gezag
hadden ondersteund : maar juist daarom liet het zich te moeijelijker
gelooven, dat de regering zou opgeven hetgeen zij sinds lang in
het geheim had besloten.
Wat den Staatsraad betreft, de beperkte magt van dat ligchaam
gedurende het bestuur van den Kardinaal , had een van de voor
naamste klagten tegen dien Minister uitgemaakt. De raden van
Justitie en Financiën waren beide een poel van ongeregtigheid. De
meest schaamtelooze bedorvenheid heerschte er oppermagtig. Het
kwaad had zich door alle takken van het bestuur verspreid. De
openbare ambtenaren lieten zich , gelijk algemeen bekend was , op
eene schandelijke wijze omkoopen. Het beheer der Justitie was
aan de bron zelve vergiftigd , en het volk vermogt zijne dagelijksche dorst niet meer aan den onzuiveren stroom te lesschen. Er
bestond geene andere wet dan de kracht van het geld. De eerste
staatsdienaren van Filips waren de meest geldzuchtige woekeraars
geworden , die ooit den Goddelijken tempel der geregtigheid tot
een schandelijk dievenhol maakten. Het regt was eene koopwaar,
welke de regters aan den meestbiedende verkochten. De arme en
behoeftige kon niets bekomen dan geeselslagen en gevangenisstraf,
of, werd hij verdacht gehouden van ketterij , den brandstapel en
het schavot, doch voor den rijke was alles verkrijgbaar. Aflaten
voor de meest afschuwelijke misdrijven, vrijbrieven, vrijgeleiden ,
eereposten en ambten van vertrouwen werden den meestbiedende
toegewezen (1). Dezen stroom van bederf trad de moedige Willem
van Oranje, zonder te aarzelen, zonder te wijken, in den weg.
Van al de aanzienlijke personen in het land, was hij de eenige,
wien zelfs door zijn ergsten vijand nooit gedurende den ganschen
loop van zijn openbaar leven het verwijt werd gedaan , dat hij
zijne handen ergens mede had besmet. Zijne eer bleef steeds zui
ver , vrij zelfs van elke schaduw van vermoeden. De Kardinaal
kon hem beschuldigen van geldelijke verlegenheid, waardoor een
groot gedeelte van zijn vermogen natuurlijk aan de afdoening zijner
schulden moest worden gegeven , doch hij kon den Prins niet
voorwerpen, dat hij zich ooit uit moeijelijkheden had trachten te
(1) HOOPT, II. 48, 49. HOPPER, Ree. et Mem. 40. Vit. Viglii, 38,89.
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redden, door de hand uit te strekken naar de openbare schat
kist, al had deze zich gemakkelijk voor hem laten openen.
Spoedig evenwel werd het maar al te duidelijk , dat een even
wanhopige strijd moest worden gevoerd tegen de algemeene be
dorvenheid, dat veelhoofdige monster, als tegen den Kardinaal,
door wien het zoolang was gevoed en geleid. De Prins werd be
schuldigd van eerzucht en kuiperij. Men zeide, dat hij voorgeno
men had de geheele regeermagt over te brengen bij den Staatsraad ,
die aldus een oppermagtige en onverantwoordelijke senaat zou
worden, terwijl de Koning niet veel meer zou zijn dan een doge
van Venetie" (1). Natuurlijk beweerde men, dat het 's Prinsen
oogmerk was dit nieuwe hof der denmannen te beheerschen. Onge
twijfeld was de Prins eerzuchtig. Het ware trouwens onmogelijk
dat geboorte, rijkdom, talent en karakter zich in zulk eene mate
in één persoon vereenigd vonden zonder bij den bezitter den lust
te wekken hunne waarde te doen gelden. Het was niet zoo zeer
zijne eigene begeerte, als wel het noodzakelijk gevolg van zijne
persoonlijkheid , dat hij invloed vermogt uit te oefenen op zijn
tijd , en over zijne medemenschen heerschte. Doch hij gebruikte
geene ongeoorloofde middelen ter bereiking van dat hooge stand
punt, hetwelk hij gevoelde dat hem toekwam , welke ook zijne
uiterlijke omstandigheden mogten zijn in de staatkundige wereld.
Hij was bereids , schoon naauwelijks dertig jaren oud , een geheel
ander persoon dan de schitterende en zorgelooze edele, zoo als
hij zich vertoonde ten tijde van den troonsafstand van Karel. Zijn
gelaat begon de sporen te dragen van zorg , hij vermagerde , zijne
nachtrust week. De onregtvaardigheden , waarvan hij dagelijks
getuige was , de willekeur , de wreedheid en bedorvenheid der
regering hadden vroegtijdige voren op zijn gelaat gegroefd. „Men
zegt , dat de Prins zeer gedrukt is ," schreef Morillon aan Granvelle , „ en het is hem ook wel aan te zien ; — Men zegt , dat hij
niet kan slapen " (2). Inderdaad had de Koning wel naar de waar
schuwing mogen luisteren , dat hij met een gevaarlijk persoon te
doen had, die te veel dacht. „Lieden van een welvarend uitzigt,
en dezulken die des nachts goed konden slapen" zouden onge
twijfeld , in de schatting van den Koning , meer gewenschte staats
dienaren zijn geweest; doch, voor eene korte poos, vergenoegde
(1) Comme par un coup d'essay pensa d'abolir Ie conseil privé — pour abolir
la puissance dn Roy et Ie rendre semblable a tm ducq de Venise, etc. —
POXTUS PAYEN, MS. — (2) l'apiers d'Etat, VII. 434.
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de Koning er zich mede , den man , die eens zijn groote en onverwinnelijke tegenstander zou zijn , te gebruiken , hem te bewaken
en te verdenken. De Prins bleef zeer gezet de vergadering van
den Staatsraad bijwonen, en deed zijn best, door edelen en an
deren aan zijne gastvrije tafel te ontvangen , vriendschapsbetrek
kingen met een groot aantal zijner landgenooten te onderhouden.
Al spoedig echter had hij een tegenzin gekregen in het hof. Egmont
was minder naauwlettend op de schandelijke praktijken , welke
daar plaats vonden, en smaakte een schier kinderlijk genoegen,
als hij aan de tafel van de Hertogin mogt aanzitten, gekleed,
even als onderscheidene van de jongere edelen, in een kort kamelot
wambuis met de korenschoof op de knoopen.
De Prins was minder geneigd zijne waardigheid bloot te stellen
door het steunen van de onwaardige handelingen en het verach
telijk gezag van Armenteros , en het werd dan ook weldra duide
lijk , dat Egmont meer gezien was aan het hof dan Oranje. Te
gelijker tijd was de Graaf ook vol ijver om zich bemind te maken
bij de middelklasse en de overige bevolking van Brussel; hij
schoot met de burgers naar den papegaai , noemde iedereen bij
den naam , en nam deel aan feestelijke gastmalen op het stadhuis
of in de gildehallen. De Prins, schoon somwijlen genoodzaakt aan
deze volksvermaken deel te nemen , kon weinig reden vinden om
zich over den stand van zaken te verheugen. Als zijne ambtspligten hem naar het paleis voerden , was hij somwijlen genoodzaakt
een uur lang te wachten vóór dat hij gehoor verkreeg , terwijl de
secretaris Armenteros vertrouwelijk met Margaretha over de meest
gewigtige regeringszaken raadpleegde. Het kon niet anders of het
moest den trots van den Prins hinderen , en zijne vaderlandsliefde
kwetsen , de groote openbare aangelegenheden aan zulke handen
te zien toevertrouwd. Thomas de Armenteros was een eenvoudig
geheimschrijver — een bloot kopijist. Hij had geen regt om kennis
te dragen van belangrijke zaken, welke alleen aan Zijner Majesteits beeedigde raadslieden mogten worden voorgelegd. Daaren
boven bestal hij op eene schandelijke wijze de openbare schatkist,
en trachtte hij zich met groote snelheid schatten te verzamelen door
een schaamteloozen handel te drijven in ambten , posten en be
dieningen , zoowel van Kerk als van Staat. Zijn naam Armenteros
werd door het volk veranderd in Argenteros , om aan te duiden ,
dat hij van de openbare gelden rijk was geworden. Zijne vertrou
welijke gemeenzaamheid met de Hertogin bezorgde hem. ook nog
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den naam van „Harer Hoogheids barbier" (1), waarbij men zin
speelde op het vermaarde sieraad van Margaretha's bovenlip, en
op den bekenden invloed , welken de barbiers van den Hertog van
Savoye en Lodewijk den Elfde hadden uitgeoefend. Armenteros
verkocht in het openbaar waardigheden en ambten, waaraan de
hoogste verantwoordelijkheid verbonden was (2). De Landvoogdes
zag zulk een bedrijf niet alleen door de vingers, 'tgeen reeds
erg genoeg zou geweest zijn , maar zij was zelfs deelgenoot in
dezen eerloozen handel. Door tusschenkomst van den secretaris
was ook zij bezig een aanzienlijk vermogen voor zich zelve bijeen
te brengen (3). „De Hertogin is begonnen ambten te verkoopen
aan de meestbiedenden," zeide Morillon , en gaat daarmede voort
evenals een hollend paard" (4). Zeer terugstootend waren dikwijls
de tooneelen , welke de vergadering van den raad opleverde , niet
alleen voor de aanhangers van den Kardinaal, die op de meest
honende wijze behandeld werden , maar ook voor allen , die eer
en geregtigheid lief hadden of belang stelden in den voorspoed
der regering. Er was niets verhevens in het uiterlijk voorkomen
van de Hertogin , als zij afgezonderd van de anderen met Armen
teros zat te praten , te fluisteren , te schertsen , te lagchen of te
twisten , terwijl over gewigtige staatszaken werd beraadslaagd ,
waarvan de secretaris geen regt had kennis te dragen (5). Natuurlijk
was Oranje in de hoogste mate gebelgd over zulk een gedrag,
schoon hij zelf met betrekkelijken eerbied werd behandeld. Wat
de vroegere aanhangers van Granvelle betreft , Bordey , Bave en
Morillon , de gunsteling wilde zelfs niet , dat zij hem op straat
groetten. Berlaymont werd door de Hertogin met opzettelijke min
achting bejegend. „ Wat zegt de man toch ? " vroeg zij met trotsche
(1) Papiers d'Etat , VII. 593; VIII. G50; IX. 339.
(2) Ibid. , VII. 635—678. GROEN. VAN PRINST., Archives et Correpond. ,
I. 405 , 406.
(3) » Mesmes ancuns , pour Ia rendre odicuse au peuple semoyent un bruit
qu'elle amassoit un grand thresor de déniers du Roy , oultre une infinité d'or et
d'argent qu'elle tiroit subtilement des offices , benefices et remissions qu'elle
faisoit vendre soubs main en beaux déniers comptant par Ie dit Armenteros. « —
PONTUS PAYEN, MS.
Uit de brieven van dien tijd blijkt , dat het verhaal geen laster , maar integendeel een onbetwistbaar feit was.
(4) »Son Alteze y vat bride avallée.» — Papiers d'Etat, VII. 635.
(5) « L'aultre jour Van der Aa me dict avec larmes qu'il ne scavoit plas
comporter les termes que Ton y tint : parlant a l'oreille , riant , picquant ,
debatant et donnant souvent des lourdes attaches, et quand Hostilio y est
aussi present pour escoulter. » — Papiers d'Etat , VIII. 57 , 58.
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minachting , als hij zijn gevoelen in den Staatsraad trachtte bloot
te leggen (1). "Viglius , wien Berlaymont beschuldigde te ver
geefs alle pogingen aan te wenden om vrede te maken met de
edelen, was nog meer in ongunst gevallen dan de overige aan
hangers van den Kardinaal. Hij wenschte , zeide hij , in Boergonje
te wezen , en met Granvelle lekkeren wijn te drinken (2). Het
geduld, waarmede hij de dagelijksche beleedigingen van de zijde
der regering verdroeg , maakte hem verachtelijk in de oogen zelfs
van zijne eigene partij. Hij stond bij zijne vrienden bekend voor
onbegrijpelijk vreesachtig , lafhartig door overmaat van rijkdom ,
angstig voor zijne eigene schaduw (3). Hij begon uitermate ge
moedelijk te worden , en drukte dikwerf zijn verlangen uit om heen
te gaan en zijne dagen in vrede te eindigen. Zijn getrouwe Hopper
sterkte en troostte hem ; doch zelfs deze kon zijne treurigheid niet
wegnemen , als hij bedacht , dat na al het werk , door hem zelven
en zijne ambtgenooten verrigt, „zij toch slechts voor anderen het
wild hadden opgejaagd" (4), en zij zelven geen aandeel in de vangst
hadden bekomen. Niets was smadelijker dan de wijze , waarop
Margaretha den geleerden Fries behandelde. Wanneer andere leden
van den raad tegen drie uur tot het bijwonen eener zitting wer
den uitgenoodigd , werd de president tegen vier uur opgeroepen.
Het was hem volstrekt onmogelijk een gehoor bij de Hertogin te
erlangen anders dan in bijzijn van den onvermijdelijken Armenteros. Het was hem niet vergund te spreken, zelfs al waagde
hij soms eene poging te doen om zijne meening te uiten. Zijn
gezag was geheel weg. Zelfs wanneer hij de zamenroeping van de
Staten-Generaal trachtte te bestrijden met de gronden, welke de
Hertogin op zijn raad zoo dikwerf tot dat einde gebezigd had ,
werd hij met dezelfde onverschilligheid behandeld. „De arme pre
sident ," schreef Granvelle aan den eersten secretaris des Konings ,
Gonzalo Perez , „ durft , naar ik hoor , geen woord te zeggen , en
is gedwongen alles te schrijven wat zij hem voorzeggen." Te gelijker tijd was de ongelukkige president , hoe ook mishandeld en
gekrenkt, nog ijdel genoeg zich voor te stellen, dat hij een ont
zagwekkend en geducht persoon was. De man, van wien zijne
(1)
(2)
(3)
(4)
VIII.

Papiers d'Etat, IX. 238.
GROEN VAN PRINST. , Archives etc. , I. 223.
Papiers d'Etat, VIII. 267, 811.
«Qa'on aurat battu Ie buisson pour la noblesse.» — Papiers d'Etat,
57, 58.
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meest vertrouwde vrienden zeiden , dat hij bevreesd was voor zijne
eigene schaduw , hing voor Granvelle een tafereel van zich zelven
op, alsof hij zijn eigen gang ging , over alle zaken vrij uit zijn
gevoelen zeide , en zorgde , dat men hem een weinig vreesde , al
mogt men hem dan ook niet beminnen. Doch de Kardinaal wist
beter, dan dat hij geloof hechtte aan dat grootsche beeld, door
niets anders dan door de verbeelding van den doctor ontworpen (1).
Viglius wenschte vurig heen te gaan; doch hij wilde het voor
komen niet hebben, dat men hem had weggezonden. Een onbewust
gevoel zeide hem , ook al mogten de feiten hem misleiden , dat
zijn groote beschermer verslagen en gebannen was. Hij begeerde
hetzelfde lot niet te deelen, maar verlangde , zoo als zijne vrome
verklaring luidde, zich aan de wereld te onttrekken, „opdat hij
met den Heere mogt afrekenen vóór dat hij zijne aardsche woning
met eene andere verwisselde." Zijn streven was echter zoowel
„den Meester" als den Heere te believen, en daarom wenschte
hij 's Konings vergunning te bekomen ten einde in vrede te mogen
heengaan. Om zijne eigene hoogdravende woorden te bezigen : hij
wenschte bij zijn vertrek „ met het wijwater van het hof" besprengd
te worden. Daarenboven was hij zeer gesteld op zijne bezoldiging,
schoon hij den spot en hoon van de Hertogin liever niet hoorde.
Egmont en anderen hadden hem aangeraden den voorzittersstoel
af te staan aan Hopper, en nu hij zwakker begon te worden, al
zijne krachten te bewaren voor den Staatsraad. Viglius was in het
geheel niet ingenomen met het voorstel. Hij zeide , dat hij , door
de zegels , en daarmede den rang en de bezoldiging , welke er
aan verbonden waren, op te geven, een afgezette heilige zou
worden. Hij had geen lust, om zoolang hij op aarde was , die voordeelen en dien rang te laten varen, en zich eenvoudig „tot den
pakezel te maken van den Staatsraad" (2). Hij had evenwel met den
scherpen blik van een oud zeeman bereids het anker geworpen op
de meest veilige plek , in afwachting van de stormen , die , naar
hij voorzag, weldra over den staat zouden losbarsten. Vóór het
einde van het jaar, 'twelk ons thans bezig houdt, was de geleerde
doctor in de regtswetenschap , eveneens doctor in de godgeleerd
heid geworden , en had hij zich zoodoende de rijke provende van
(1) Papiers d'Etat, VIII. 77—91, 190, 266, 372, 377, 409, 410
425, 426, 619.
(2) » Et de me laisser contenter d'estre l'asne du conseil d'Etat « —
Ibid. , 192.
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Sint Bavo te Gent verzekerd (1). Dit zou een troost zijn bij het
verlies van wereldlijke waardigheden en eene belooning voor de
koude blikken van de Hertogin. Hij schroomde niet den weerzin ,
welken Margaretha jegens hem toonde , toe te schrijven aan het
ontzag, 'twelk zij had voor zijne strenge eerlijkheid. De eigenlijke
reden, waarom Armenteros en de Hertogin niet van hem hielden,
was , zoo als hij zelf zeide , „ dat hij niet eenstemmig met hen
dacht over loterijen, over het verkoopen van ambten en bedieningen
en vele andere dergelijke zaken, waarmede zij bezig waren zoo
spoedig mogelijk hun fortuin te maken." Bij eene andere gelegen
heid merkte hij in een brief aan Granvelle op , „ dat alle ambten
aan den meestbiedende werden verkocht , en dat de oorzaak van
Margaretha's wrok tegen den Kardinaal en hem zelven daarin
bestond , dat zij haar zoolang hadden belet , om , gelijk zij thans
deed , voordeel te trekken uit den verkoop van ambten en bedie
ningen , en andere gunsten " (2).
Van hare zijde noemde de Hertogin de vroegere en latere han
delingen en de staatkunde van de aanhangers van den Kardinaal
in de hoogste mate partijziek , bedorven en baatzuchtig. Zij ver
zekerde haren broeder, dat de woekerhandel met geestelijke ambten,
de knevelarij en de oneerlijkheid van Granvelle , Viglius en hunne
vrienden de zaken in dien reddeloozen toestand hadden gebragt,
welke op dat oogenblik maar al te zigtbaar was. Zij deden hun
best , zeide zij , na het vertrek van den Kardinaal , om door traag
heid en tegenwerking te toonen, dat zij hadden voorgenomen bij
zijn afwezen niets te laten gedijen. Om haar eigen kernachtig ge
zegde tegen Filips te herhalen — „Viglius gaf haar helsche pijnen
te lijden" (B). Zij zeide, dat hij voortdurend de werking der rege
ring tegenstreefde, en dat zij ongunstige vermoedens koesterde
niet alleen omtrent zijne eerlijkheid maar ook omtrent zijne regtzinnigheid. Filips leende een begeerig oor aan deze pogingen om
den onlangs nog almagtigen minister en zijne vrienden verdacht
te maken. Het doet een leerzamen blik werpen in de geschiedenis
der menschheid, door den nevel der veinzerij heen te zien, waarin
.de schouwspelers van dit tijdvak voortdurend gehuld waren, en
hen gade te slaan hoe zij onderling elkander steeds in den donker
trachtten te dolken , zonder zich te bekommeren om vroegere vriend(1) Correspond. de Ehil. II , II. 318—320.
(2) GROEN VAN PBINST., Archives etc., I. 265, 405, 406.
(3) Correspond. de Phil. II, I. 314.
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schap en onder het uiten van de levendigste betuigingen van gene
genheid. Het is stichtelijk te zien , hoe de Kardinaal , met inspanning
van al zijn talent en al zijn valsehheid , in vertrouwelijke briefwisse
ling is met Armenteros , die elke gelegenheid aangrijpt om hem te
belasteren en zwart te maken ; te zien , hoe Filips in genoegelijke
verwondering luistert naar de mededeelingen van Margaretha be
trekkelijk den Kardinaal , wien hij op hetzelfde oogenblik de ver
zekering geeft van zijn ongestoord, onveranderlijk vertrouwen (1);
te zien, hoe Viglius , de ontwerper van het plakkaat van 1550 en
de bestendige tegenstander van elke verzachting in dat afschuwe
lijke stuk , ongemerkt en zonder den minsten argwaan verward
geraakt in het net van den inquisiteur Titelman. Op het dringend
verzoek van Filips om nadere mededeelingen, maakte Margaretha
haren broeder diensvolgens bekend met meerdere feiten , welke
haar onder den eed van geheimhouding door Titelman en zijn
ambtgenoot del Canto waren toevertrouwd. Deze hadden haar ver
zekerd , zeide zij , dat er ernstig twijfel bestond omtrent de regtzinnigheid van Viglius. Hij had gedurende een groot gedeelte van
zijn leven met ketters omgegaan, en onderscheiden verdachte per
sonen met ambten begiftigd. Omtrent zijne zucht tot voortrekking
van nabestaanden , zijn woekerhandel in ambten en zijne landdieverij kon in het geheel geen twijfel bestaan. Zijne vrienden en
betrekkingen in Friesland had hij rijkelijk van bedieningen voor
zien. Op zijn ouden dag was hij priester en geestelijke geworden
ten einde het proostschap van Sint Bavo te kunnen bemagtigen,
schoon zijn zwak ligchaamsgestel hem niet vergunde de mis te
lezen of zelfs regtop voor het altaar te staan. De inquisiteurs had
den hem verder beschuldigd van zich uit de stichting te hebben
toegeëigend ringen , juweelen , tafelgereedschappen , linnen , bed
den , tapijtwerk en ander huisraad , al hetwelk hij naar Friesland
had gezonden , en eene som van honderdduizend gulden in gereed
geld te hebben ondergeslagen , welke aan den laatsten abt had
toebehoord — hetgeen alzoo niet anders was dan een zuivere dief
stal. De Hertogin legde later aan Filips een inventaris over van
de geroofde goederen , waaronder het huisraad van negen wonin>
gen, en verzocht hem Viglius te gelasten alles onmiddellijk terug
te geven (2). Indien het volksspreekwoord waar is , dat de eerlijke
man uitkomt bij de geschillen van anderen , is het welligt even
(1) Papiers d'Etet, VII. 593; VIII. 91—94. Correspond. de Phil. II.
I. 809—317. — (2) Papiers d'Etat, I. 314—320, 350, 351.
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zeker, dat wanneer hooggeplaatste openbare personen elkander
aanvallen , de geschiedschrijver tot de waarheid zal kunnen door
dringen. Hier hebben wij ongetwijfeld stichtelijke tafereelen zoowel
van de bedorvenheid der Spaansche regering in de Nederlanden ,
geschetst door den president van den Staatsraad , als van de on
eerlijkheid van den president, geteekend door de Landvoogdes.
In de maand October van dit jaar greep een vrij ernstig oproer
plaats te Antwerpen. Een Karmelieter monnik, Christoffel Smith,
gemeenlijk Fabricius genaamd , had zijn klooster te Brugge ver
laten , de leer der hervorming omhelsd en was vervolgens in het
huwelijk getreden. Een tijd lang had hij zich in Engeland opge
houden ; doch toegevende aan de uitnoodiging van zijne vrienden
had hij later de gevaarvolle taak aanvaard van evangelieprediker
in de eerste handelsstad der Nederlanden. Hij werd echter spoedig
aan de overheid verraden door zekere vrouw, eene mutsenmaakster,
algemeen bekend onder den bijnaam van Lange Margriet , die ,
begeerig den uitgeloofden prijs te verdienen, voorgegeven had zijne
leer te hebben omhelsd om hem te kunnen aanklagen. Fabricius
werd gevat en onmiddellijk op de pijnbank gebragt. Hij weigerde
standvastig eenig lid van zijne gemeente te verraden, en bleef
even standvastig zijn geloof belijden en daarin volharden. Tot den
brandstapel veroordeeld , gebruikte hij den tijd , die de volvoering
zijner straf voorafging , om zijne vrienden te bemoedigen door hun
brieven toe te zenden vol van vermaan , vertroosting en opbeuring ,
welke hij in de gevangenis schreef. Hij zond ook eene boodschap
aan de vrouw , welke hem verraden had , om haar de verzekering
te geven van zijne vergiffenis , en haar tot berouw aan te manen.
Zijne kalme stemming , zijne wijsheid en zachtmoedigheid wekten
aller bewondering op. Toen deze nederige navolger van Christus
dus door de straten van Antwerpen naar den brandstapel werd
gevoerd , vertoonde zich dadelijk eene gisting onder het volk. De
menigte , die met dreigende gebaren de beulen begeleidde , ver
maande hij met nadruk hare eigene veiligheid niet in de waagschaal
te stellen door eenig verzet ten zijnen behoeve. Hij noodigde
echter allen uit getrouw te blijven aan de groote waarheid, waar
voor hij zijn leven straks zou geven. Zoo velen den stoet der
scherpregters , hellebardiers en overheden volgden , zongen allen
gezamenlijk den honderd en dertigsten Psalm. Toen het slagtoffer
op de marktplaats gekomen was, knielde hij op den grond neder
om voor de laatste maal te bidden. De beul dwong hem echter
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op eene ruwe wijze om op te staan , ketende hem onmiddellijk aan
den paal en bond hem een lederen riem om de keel. Op dit oogenblik kende de verontwaardiging van het volk geene perken meer ;
eene hagelbui van steenen begroette de overheden en soldaten , die ,
na een korten tegenstand, hun leven door de vlugt trachtten te
redden. De eersten onder de opstandelingen drongen in de afge
sloten ruimte binnen, om den gevangene te bevrijden. Dan het
was te laat. De beul had , vóór dat hij vlugtte , het hoofd van
zijn slagtoffer met een zwaren hamer verbrijzeld , en hem met een
dolk doorboord. Sommigen van de toeschouwers beweerden later,
dat zij hem de handen en lippen nog flaauw als om te bidden
hadden zien bewegen , tot dat hij , toen het vuur hooger steeg ,
in de vlammen viel. Het overige gedeelte van den dag, nadat het
vuur geheel was uitgedoofd , bleef het halfverbrande en verkoolde
ligchaam van het slagtoffer op de marktplaats , — een akelig
schouwspel voor vriend en vijand. Het werd later aan een steen
gebonden en in de Schelde geworpen. Dit was het lot van Christoffel Fabricius, tot straf dat hij het Christendom in Antwerpen
gepredikt had. Des nachts werd een ongeteekend stuk , met bloed
geschreven, aan den muur van het stadhuis aangeplakt, 'twelk in
hield dat er personen in de stad waren , die den moord op eene
bloedige wijze zouden wreken. Niets werd echter ter uitvoering
van die bedreiging gedaan. Toen de Koning berigt ontving van
het gebeurde , werd hij woedend van verontwaardiging en schreef
hij heftige brieven aan zijne zuster, om haar te bevelen onmid
dellijk wraak te oefenen op allen , die deel hadden genomen aan
zulk een schandelijk oproer. Daar echter een van de personen ,
die er in betrokken waren , gevangen genomen en dadelijk opge
hangen was , terwijl de overigen de vlugt hadden genomen , liet
men de zaak verder rusten (1).
De tooneelen van schandelijk geweld , en de uitzinnige vervol
gingen begonnen alras zoo afschuwelijk te worden, dat noch Ka
tholiek, noch Calvinist het langer konde aanzien. De gevangenissen
waren opgepropt met slagtoffers , de optogten van veroordeelden
tot den brandstapel vulden de straten. De bevolking van welvarende
steden , bijzonder in Vlaanderen , sloeg tot vertwijfeling over bij
het aanschouwen van zulk eene barbaarsche wreedheid , welke hare
prooi zocht niet onder misdadigers , maar integendeel meestal
(1) STRADA, IV. 143, 144. Hist. des Martyrs ap. BBANDT, I. 262—264. —
Vergelijk Papiers d'Etat, VIII. 440—443.
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onder personen , welke uitmuntten door een ingetogen gedrag en
een onberispelijken wandel. Het was juist omstreeks dezen tijd,
dat de burgemeesters , schepenen en raad der stad Brugge (allen
Katholiek) eerbiedig aan de Hertogin te kennen gaven, dat Peter
Titelman, inquisiteur van het geloof, in strijd met alle orde en
wet , dagelijks onder de ingezetenen het werk der inquisitie vol
voerde , niet alleen tegen hen , die verdacht gehouden of beschul
digd werden van ketterij , maar tegen allen , hoe vlekkeloos hun
gedrag ook ware ; dat hij dagelijks voor zich liet verschijnen wie
hij verkoos , hetzij mannen of vrouwen , en hen met geweld dwong
alles te zeggen wat hij zelf goed vond ; dat hij de inwoners uit
hunne woningen en zelfs uit den heiligen omtrek der kerk liet
weghalen , dikwerf uit wraak wegens eene beleediging , hem aan
gedaan, altijd onder voorwendsel van ketterij, en zonder eenigen
vorm of wettig bevelschrift hoegenaamd. Zij verlangden derhalve,
dat hij gedwongen mogt worden onder medewerking van de sche
penen der stad een voorloopig onderzoek in te stellen, toe te
laten, dat de getuigen hunne verklaringen aflegden zonder te wor
den bedreigd of bevreesd gemaakt , en voor het overige in alles te
handelen volgens de wettelijke vormen , welke hij voortdurend had
geschonden, openlijk verklarende, dat hij geheel naar zijne eigene
verkiezing dacht te werk te gaan (1).
De vier Staten van Vlaanderen , die in een verzoekschrift aan
den Koning dezelfde grieven hadden kenbaar gemaakt , besloten
hunne korte doch kernachtige beschrijving van Titelman's gruwelen
met Filips te verzoeken dit vreesselijk moorden , 'twelk zoo blijk
baar in strijd was met de door hem bezworen privilegiën , te doen
ophouden. Wij mogen aannemen , dat dit beroep op Filips den
inquisiteur waarschijnlijk eer 's Konings gunst dan de verlangde
berisping moest aanbrengen. In den geheimen raad werden de
verzoekschriften en remonstrantiën gelezen, en, om de woorden te
bezigen van den president, „men vond ze uiterst slecht gesteld."
In de beraadslaging , welke daarop volgde , herinnerden Viglius
en zijne vrienden de Hertogin op ernstigen toon aan den stelligen wil van den Koning , gelijk hij dien zoo vaak had te kennen
gegeven. Van de andere zijde werd daarentegen eene flaauwe po
ging gedaan om op het gevaar te wijzen , dat te duchten -was ,
wanneer het volk nog meer tot wanhoop werd gedreven. De uit(1) BRANDT, I. 278, 279. Papiers d'Etat, VIII. 434.—438. Correspond.
de Phil. II, I. 329—331.
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slag van die poging had echter weinig te beteekenen. De Hertogin
antwoordde, dat zij ten aanzien van het onderwerp van het verzoek
niets kon doen alvorens nadere ophelderingen te hebben ontvan
gen , doch dat zij intusschen Titelman bevolen had in de ver
vulling zijner betrekking „met gematigdheid en bescheidenheid"
te werk te gaan (1). Van deze gematigdheid en bescheidenheid
bleek echter nooit door eenige matiging in het gedrag van den.
inquisiteur , en hij zette ongestoord zijn schandelijk bedrijf voort
tot aan zijn dood , welke eerst verscheiden jaren later plaats had.
Margaretha zelve koesterde eene doodelijke vrees voor dezen afschuwelijken man. Hij stond herhaaldelijk en hoe langer hoe druk
ker voor de deur van hare kamer , vóór dat zij nog was opgestaan ,
om een gehoor te verzoeken , 'twelk zij in weerwil van den afkeer ,
welken hij haar inboezemde, hem niet durfde weigeren. „Zoo
waar ik leef," zeide Morillon , „ zij is in de hoogste mate bevreesd
voor Titelman" (2). Onder zulke omstandigheden, terwijl de ver
volging gesteund werd door den Koning in Spanje, door de Her
togin te Brussel , door den geheimen raad en door een der hoof
den van de partij , welke als vrijzinnig was beschouwd , kon de
inquisitie zich gemakkelijk handhaven , in weerwil van de plegtige
betuigingen der Staten en de onderdrukte verwenschingen van
het volk.
Wel verre van in het minst geneigd te zijn om op het punt
der godsdienstvervolging toe te geven , was Filips integendeel meer
dan ooit besloten bij zijn stelsel te volharden. Reeds had hij in
de maand Augustus van dit jaar , de Hertogin last gegeven te
zorgen, dat de besluiten van de kerkvergadering van Trente door
geheel de Nederlanden werden afgekondigd en tot wet verheven.
De bekende twist over den voorrang tusschen den Franschen en
Spaanschen gezant had eenige hoop gegeven op eene andere be
slissing. Doch diegenen , welke zich voorstelden , dat Filips ten
gevolge van een geschil over vormen , in zijn ijver voor de kerk
zou verflaauwen , zagen zich deerlijk bedrogen. Hij schreef aan
zijne zuster, dat hij in de groote zaak van het Christendom zich
niet door persoonlijke gevoeligheid zou laten leiden (3). Hoe kon
(1) Papiers d'Etat , VIII. 434 , 439. — » De se conduyre en l'eieroice de
son office avec toute discretion, modestie et respect.»
(2) » Dispeream , » schrijft Morillon aan Granvelle, »si ipsa non timeat
Titelmannum et del Canto qui indies etiam illa invita ante fores cubiculi ejus
versantur,» etc. — Papiers d'Etat, VIII. 425, 426.
(3) STRADA, IV. 147. HOPPER, Ree. et Mem., 51, sqq.
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inderdaad iets anders verwacht worden ? Zijn gezant te Home ,
zoowel als zijne vertegenwoordigers bij de kerkvergadering , had
den in het algemeen allen twijfel omtrent de heiligheid harer be
sluiten ver van zich geworpen. „ De onfeilbaarheid van de verga
dering te betwijfelen , zoo als sommigen hebben gewaagd te doen ,"
zeide Franciscus de Vargas , „ en het mogelijk te achten dat zij
dwaalde, is de meest duivelsche ketterij van alle. Niets zou meer
beroering en ergernis in de wereld kunnen brengen , dan zulk
eene meening. Daarom gaf de aartsbisschop van Grenada zeer te
regt den bisschop van Tortosa te kennen , dat , wanneer hij zulk
een denkbeeld in Spanje mogt uitspreken , men hem zou ver
branden" (1). Deze krachtige gevoelens werden door den Koning
gedeeld. Schoon geheel Europa alzoo in gespannen verwachting
was om te zien hoe Filips zich zou wreken over den hoon zijn
afgezant aangedaan, stelde Filips geheel Europa te leur.
In Augustus 1564 schreef hij aan de Hertogin-Landvoogdes,
dat de besluiten zonder verwijl moesten worden afgekondigd en
tot wet verheven. Zij hadden betrekking tot drie verschillende on
derwerpen: de leer, welke de kerk zou verkondigen, de hervorming
van de zeden der geestelijkheid, en de opvoeding des volks. Te
gelijker tijd werden algemeene politiemaatregelen uitgevaardigd ,
welke strekken moesten om de ketters uit te sluiten van alle deel
neming aan de gewone genoegens der zamenleving, en in den
letterlijken zin te bannen. Geen vreemdelingen mogten worden op
genomen in herbergen, geen kinderen op de scholen, geen armen
in armhuizen en geen lijken op de kerkhoven worden begraven,
zoo niet de vreemdeling, het kind, de arme en het lijk voorzien
was van de meest voldoende bewijzen van regtzinnigheid. Alleen
diegenen , wier Katholiek geloof boven verdenking was , mogten de
vroedkunde uitoefenen; zij waren verpligt binnen vier-en-twintig
uren kennis te geven van elke geboorte , welke plaats vond ; de
dorpsgeestelijken moeten desgelijks elke zoodanige vermeerdering
der bevolking opteekenen , en de overheid had toe te zien , dat de
Katholieke doop in elk geval binnen den kortst mogelijken tijd
werd toegediend. Geboren worden, sterven en trouwen kon alleen
op geldige wijze geschieden onder het oog der kerk. Geen mensch
mogt zichzelven als geboren of overleden beschouwen voor dat hij
voorzien was van het getuigschrift des priesters. De ketter was,
(1) Papiers d'Etat , VI. 518.
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zoover het kerkelijk leerbegrip hem uitsluiten kon , uitgesloten van
de menschelijke zamenleving , van den gewijden grond en van de
eeuwige zaligheid.
De besluiten der kerkvergadering bevatten onderscheiden voor
schriften , welke in strijd waren niet alleen met de privilegiën van
de Nederlanden , maar ook met de regten van den Souverein. Om
deze reden meenden vele heeren van den Staatsraad, dat de af
kondiging ten minste met de noodige beperking behoorde te ge
schieden. Dit was ook het gevoelen van de Hertogin ; doch de
Koning verbood uitdrukkelijk , in zijne brieven van October en
November (1564) eenige verandering in de besluiten te brengen,
en legde een afschrift over van den vorm , die bij de afkondiging
in Spanje was gevolgd , met uitnoodiging op gelijke wijze in de
Nederlanden te handelen (1). Margaretha van Parma bevond zich
in groote verlegenheid. Het was duidelijk , dat de afkondiging niet
langer kon worden uitgesteld. Filips had zijne bevelen gegeven,
doch achtbare staatsraden en geleerde doctoren van de universiteit
hadden sterk aangedrongen op de noodige beperkingen. De uiterste
partij met Viglius aan het hoofd wenschte de koninklijke beslissing
ten uitvoer te leggen. Zij moest echter zwichten en de Hertogin
werd overgehaald eene wijziging te beproeven, wanneer de ver
gunning van haren broeder kon worden verkregen. De president
gaf als zijn gevoelen te kennen , dat de besluiten , zelfs met de
voorgestelde beperkingen , geen genoegen zouden geven aan het
volk , 'twelk buitendien geen regt had zich met godgeleerdheid te
bemoeijen (2). Onze goede Viglius vergat echter , dat de godge
leerdheid zich te veel had bemoeid met het volk dan dat het mo
gelijk ware de openbare aandacht geheel van het onderwerp af te
houden. Mannen en vrouwen , die onder de werking van deze ker
kelijke instellingen dagelijks gevaar liepen naar de pijnbank , den
brandstapel of het schavot gevoerd te worden, en over wier ge
boorte , sterven , huwelijk en eeuwige zaligheid thans eens voor
goed zou worden beslist, konden bezwaarlijk uiterst onbescheiden
worden geacht, wanneer zij zich met de zaak bemoeiden.
In den moeijelijken toestand, waarin de Hertogin zich bevond ,
nam zij hare toevlugt tot eene bijzondere zending naar Spanje.
Tegen het einde van het jaar (1564) werd Egmont tot gezant
benoemd. Montigny verontschuldigde zich wegens persoonlijke aan(1) STBADA , IV. 148, — (2) GROEN v. PBINST. , Archives etc. , I. 321.
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gelegenheden; de markgraaf van Bergen, „wegens ziekte en zijne
te groote zwaarlijvigheid." (1) Er had eene onstuimige beraadsla
ging plaats in den raad, nadat Egmont de zending had aange
nomen en onmiddellijk vóórdat hij vertrok. Viglius was belast ge
weest met het opstellen van de voorschriften , waarnaar de Graaf
zich zou hebben te gedragen. Nadat hij het ontwerp gereed had,
onderwierp hij het aan den raad. (2) Het stuk was in algemeene
bewoordingen vervat , en in den grond zonder eenige beteekenis.
Het ontmoette echter geen tegenstand , totdat de beurt kwam aan
Oranje om er zijne stem over uit te brengen. Toen vatte Willem
de Zwijger het woord op , en hield eene lange en krachtige rede ,
zooals hij zelden liet hooren, doch zooals weinigen buiten hem
in staat waren uit te spreken. Hij sprak zouder terughouding ,
zonder omwegen , zonder vrees of schroom. Hij begon met te
zeggen, dat thans de tijd gekomen was om de zaken bij haren
waren naam te noemen. De zending van een persoon van zoo
hoogen rang en zulk eene Europesche vermaardheid als den graaf
van Egmont moest strekken om den Koning met de waarheid be
kend te maken. Mogt Filips haar dan thans vernemen. Mogt hij
in ondubbelzinnige taal worden gewaarschuwd , „ dat dit gansche
stelsel van plakkaten en schavotten , van nieuwe bisschoppen en
oude scherpregters , van besluiten , geloofsonderzoekers en aankla
gers eens en voor altijd behoorde te worden afgeschaft. Hun tijd
was voorbij. De Nederlanden waren vrije gewesten , omringd door
vrije landen , en vast besloten hunne aloude voorregten te hand
haven. Daarenboven moest Zijne Majesteit behoorlijk in kennis
worden gesteld met de vreesselijke bedorvenheid , welke het gansche
beheer der justitie en al de takken van bestuur zoo zeer in min
achting bragt. De omkoopbaarheid , welke openlijk en overal be
stond , bij de regters , in de raadzalen en in alle openbare be
trekkingen , waar eerlijkheid het eerste vereischte is , werd door
den Prins in gloeijende bewoordingen ten toon gesteld. Hij rukte
sommigen daarbij het masker af, en beschuldigde den kanselier
van Brabant openlijk van schelmerij en omkooping. Hij drong er
op aan, dat de Koning op de noodzakelijkheid zou worden ge
wezen om de beide ondergeschikte raden af te schaffen, en den
staatsraad uit te breiden door de toevoeging van tien of twaalf
nieuwe leden , bekend door hunne vaderlandsliefde , regtschapen(1) Papiers d'Etat, VIII. 615. — (2) Vit. Viglii . 41.
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heid en bekwaamheid. Bovenal was het noodig Zijne Majesteit dui
delijk aan te toonen , dat de besluiten van Trente , door de gansche
wereld, zelfs door de katholijke vorsten van Duitschland, met min
achting ontvangen, nooit in de Nederlanden konden worden ten
uitvoer gelegd , en dat het noodlottig zou zijn zulks te beproeven.
Hij stelde voor en drong er op aan , dat de voorschriften van graaf
Egmont in dien geest zouden luiden , en betuigde ten slotte , dat
hij zelf katholijk was en zich voorstelde bij dat geloof te leven en
te sterven ; doch dat hij niet rustig kon blijven , waar vorsten het
geweten hunner onderdanen trachtten te overheerschen , en hunne
vrijheid in godsdienst- en gewetenszaken wilden vernietigen.
Hier was voorzeker geen kunstig zamenstel van welluidende vol
zinnen ; doch over de hoofdpunten , welke wij dus in het kort heb
ben aangegeven, voerde Willem van Oranje het woord met eene
welsprekendheid , die overtuiging wekte in de gemoederen van
zijne hoorders. Zijne rede duurde tot zeven uur 's avonds , als wan
neer de Hertogin de zitting verdaagde. De vergadering ging uit
een , — de Landvoogdes verwijderde zich ; doch omtrent de uit
werking van de rede op bijkans al de leden was geen twijfel
mogelijk. Viglius was ontsteld, verslagen, wanhopend. Hij hield
zich overtuigd , dat met uitzondering welligt van Berlaymont , allen
die de magtige taal van Oranje hadden gehoord of later zouden
hooren , onvermijdelijk zouden worden medegesleept of in de war
gebragt. De president had een slapeloozen nacht , wentelde zich
onrustig dan op deze dan op gene zijde, terwijl hij zich de rede
van den Prins punt voor punt terugriep en haar in geregelde orde
voornam te beantwoorden. Het was van belang , dit gevoelde hij ,
om den indruk , welken zij had teweeggebragt , uit te wisschen.
Daarenboven , gelijk wij dikwerf gezien hebben , de geleerde doctor
liet zich veel voorstaan op de kracht zijner redenering. Het was
daarom volstrekt noodzakelijk dat in zijn antwoord, des anderen
daags , zijne welsprekendheid die van zijn tegenstander overtrof.
De president bragt dus een koortsigen en onrustigen nacht door,
zijn geest vol van redevoeringen , die hij bezig was uit te spreken
en aan te hooren. Met het aanbreken van den dag stond hij op
en ging zich kleeden. De inspanning van den vorigen avond en
de daarop gevolgde slapelooze nacht waren echter te veel voor
een gestel, dat van nature niet zeer krachtig, bovendien nog meer
door den ouderdom verzwakt was. Vóór dat hij gedaan had met
zich te kleeden, viel hij door eene beroerte getroffen bewusteloos
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op den grond. Zijne bedienden , die kort daarna het vertrek bin
nentraden, vonden hem liggen zonder teeken van leven en naar
allen schijn dood (1). Na verloop van eenige dagen kreeg hij ech
ter zijne krachten gedeeltelijk terug; doch zijne verstandelijke ver
mogens bleven nog langen tijd daarna aan de gevolgen lijden, en
herstelden welligt nooit volkomen van dezen schok.
Door dit voorval was het noodig zijne plaats in den raad te
vervullen. Viglius had dikwerf zijn voornemen te kennen gegeven
om heen te gaan , doch hij had echter nooit geheel daartoe kun
nen besluiten. Zijne plaats werd thans tijdelijk vervuld door zijn
vriend en landgenoot , Joachim Hopper , even als hij van een oud
Friesch geslacht , een man van uitgebreide kundigheden , zeer er
varen in de wijsbegeerte en regtswetenschap , hoogleeraar te Leuven
en lid vaa den raad van Mechelen. Hij was eveneens de oorspron
kelijke stichter en ontwerper van de hoogeschool te Douay, eene
instelling, welke hij op begeerte van Filips met goeden uitslag in
1556 had geregeld, ten einde eene Fransche Universiteit voor
Waalsche jongelieden open zou staan , ter vervanging van het ver
leidelijke en giftige Parijs. Voor het overige was Hopper bloot
een man van sleurwerk. Hij werd dikwijls door Filips in zaken,
die hem persoonlijk betroffen, gebruikt, zonder tot het geheim te
worden toegelaten , 'twelk er de grond van uitmaakte. Hij had een
verward hoofd, en zijn stijl was onuitsprekelijk langdradig en ver
velend. „ Onze arme Hopper " zeide Granvelle , „ de Heer vergeve
het hem , doch hij schreef geen bijzonder mooi Fransch. Hij was
zeer geleerd , maar begreep zeer weinig van staatszaken. " Zijne
manieren waren even kruipend als zijn verstand bekrompen was.
Hij was nooit van een ander gevoelen dan de Hertogin , zoodat
zijne ambtgenooten hem steeds noemden : „ Raadsheer : Ja ,
Mevrouw , " en hij deed zijn best met iedereen goede vrienden
te zijn (2).
Zooveel ingang had het betoog van Oranje gevonden, dat het
berigtschrift van Egmont daarmede in overeenstemming gebragt en
het oorspronkelijk ontwerp van Viglius derhalve aanmerkelijk ge
wijzigd werd. Zoo als het door den nieuwen president was ge
steld , hield het ten minste eenige wenken in , dat Zijne Majesteit
wel zou doen de plakkaten te verzachten en eenige genade te be(1) Vit. Viglii , 41 , 42.
(2) Vit. Viglii, 42. Levensb. Neder!. Man. en Vrouw., IV, 105—111.
GROEN v. PBINST., Archives, V. 373. Dom L'EVESQ,UE, I. 91.
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toonen voor het lijden van zijn volk. Het stuk voldeed echter
slechts ten deele aan den Prins , die ook welligt geen onbepaald
vertrouwen had op den persoon van den gezant.
In het begin van Januarij (1565) begaf Egmont zich op weg
naar Spanje. Hij reisde met groote staatsie. Tot Kamerijk verge
zelden hem onderscheidene edelen van zijne kennis, die van de
gelegenheid gebruik maakten om nog eene reeks van gastmalen
aan te leggen , even ontrustend als onrustig , gedurende het ver
blijf van den Graaf, 'twelk tot het laatst van Januarij gerekt werd.
De meest bekende onder deze edelen waren Hoogstraaten , Brederode , de jonge Mansfeld , Culemburg en Noircarmes. "Vóór dat zij
van den gezant afscheid namen, stelden zij eene schriftelijke ver
klaring op , welke zij met hun bloed onderteekenden , en daarna
aan de Gravin van Egmont ter hand stelden. In dit stuk beloofden
zij, uit aanmerking van „hunne onuitsprekelijke en zeer bijzondere
genegenheid " voor Egmont , dat , wanneer hem gedurende zijne
zending naar Spanje eenig ongeluk mogt overkomen , zij , op hun
woord van edelen en ridders , het wreken zouden aan den Kar
dinaal Granvelle of aan ieder ander , wie er de bewerker van
mogt zijn (1).
Overal waar Brederode zich bevond , liet het zich aanzien , dat
de beker lustig zou rondgaan. Vóór dat dan ook het bezoek te
Kamerijk een einde nam , was die stad het tooneel van een drinkgelag, 'twelk groot schandaal gaf. Ter eere van Egmont en zijne
vrienden werd een gastmaal gegeven op het kasteel. Brederode,
zijn neef Lumey en de andere edelen van Brussel waren allen te
genwoordig. De aartsbisschop van Kamerijk , een man die zeer
gehaat was bij de vrijzinnige partij in de Nederlanden, behoorde
ook tot de genoodigden. Gedurende den maaltijd was deze Kerk
voogd , schoon Egmont hem met bijzondere onderscheiding behan
delde, het voorwerp van allerhande spotternij en ruwe scherts
(1) GROEN v. PBINST., Archives, etc., I. 345., uit Arnoldi, Hist. Denkwurd. p. 282. Het verdient opmerking, dat na de terugkomst van Egmont uit
Spanje , Hoogstraaten deze zonderlinge verbindtenis van de Gravin ontving , en
die aan Mansfeld gaf ten einde het stuk in zijne tegenwoordigheid zou verbrand
worden. Mansfeld echter stelde voor het te bewaren , dewijl Noircarmes het
mede onderteekend had , en hij dezen kende voor iemand van een zoo valsch en
bedriegelijk karakter , dat men moest wenschen in staat te zijn het hem in ver
volg van tijd te knnnen tegenwerpen. — Ibid. Wij zullen later zien , dat Noir
carmes het oordeel van Mansfeld meer dan regtvaardigde , doch dat de verdere
loopbaan van Mansfeld zelf dezen geen regt gaf een enkelen van Filius* adellijke
heulen hard te vallen.
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van de zijde der minder beschaafde gasten. Bijzonder gaven deze
luchthartige edelen zich uiterst veel moeite hem onophoudelijk zeer
groote bokalen wijn toe te brengen , daar zij niets liever wenschten dan den Aartsbisschop zoo mogelijk onder de tafel te werken.
Het schertsen en lagchen werd afgewisseld door menige bijtende
schimpschoot op de nieuwe bisdommen. Daarna viel het gesprek
op andere onderwerpen , onder anderen natuurlijk ook op de zen
ding van Graaf Egmont. Brederode merkte op , dat hij het zeer
gewaagd vond een zoo aanzienlijk persoon op zulk een hagchelijk
tijdstip uit het land te laten gaan. Wanneer den Graaf iets over
kwam , zouden de Nederlanden een zwaar verlies lijden. De Aarts
bisschop , door het vroegere gesprek verbitterd , gaf spotachtig te
kennen, dat de spreker zich niet ongerust moest maken; „het
zal toch," zeide hij, „altijd gemakkelijk zijn een nieuwen Egmont
te vinden." Buiten zich zelven van woede viel Brederode hierop
in met de woorden : „ Moeten wij ons zulk eene taal van dezen
paap laten welgevallen?" Culemburg wendde zich desgelijks tot
den aartsbisschop met te zeggen : „ uwe opmerking zou veel toe
passelijker zijn op uzelven. Mogt gij komen te vallen , men zou
gemakkelijk vijf honderd anderen kunnen vinden even verdienste
lijk als gij , om u in het aartsbisdom van Kamerijk op te volgen. "
Het gesprek begon , op zijn minst genomen , van persoonlijken aard
te worden. De Bisschop , die aan dit spiegelgevecht een einde
wenschte te maken, vulde zijn glas 'ten boorde toe en uoodigde
Brederode uit met hem te drinken. Deze weigerde hem bescheid te
doen. Nadat de tafel was afgenomen, ging de beker sneller rond
dan ooit. Het feest begon nu hoe langer hoe luidruchtiger te wor
den. Een van de jongere edelen, die nabij den Bisschop gezeten
was, nam den prelaat de kap van het hoofd en zette die zelf op.
Daarop ledigde hij eene bokaal op zijne gezondheid , en gaf den
beker en de kap aan zijn buurman. Beide gingen dus rond tot dat
zij kwamen bij den Burggraaf van Gent, die van zijn zetel opstond
en eerbiedig de kap aan zijn eigenaar terug gaf. Toen nam Brede
rode eene groote „ bokaal van zilver en goud ," vulde die ten boorde
toe , en ledigde haar op den ondergang van den Kardinaal Granvelle, waarbij hij ten slotte den vertrokken Minister eene meer
krachtige dan welvoegelijke benaming gaf. Hij wilde nu dat het
gansche gezelschap hem op dezen dronk bescheid zou doen, en
noemde allen aanhangers van den Kardinaal, die zulks mogten
weigeren. De Aartsbisschop , die de beleedigingen hem bereids aanII.
2

26

GROVE BELEEDIGING.

(1565

gedaan nog niet verduwd had, waagde zich onvoorzigtig genoeg
nogmaals in het gevaar , en trachtte een beroep te doen op het
gezond verstand der gasten. Even goed had hij Comus en zijn
brooddronken gevolg tot ernst kunnen vermanen. Hij oogstte dan
ook slechts nieuwe beleedigingen. Brederode kwam op hem af met
gebalde vuist. Egmont bezwoer den Kerkvoogd heen te gaan , of
althans geen acht te slaan op iemand , die zoo blijkbaar het gebruik
zijner rede had verloren. De Bisschop ging echter voort ; hij be
rispte, dreigde en eischte op eenigzins hoogen toon, dat de on
behoorlijke zwelgerij zou eindigen. Hij had verstandiger gedaan zich
te verwijderen. De graaf van Hoogstraaten , een jong mensch van
eene kleine gestalte , greep de vergalde waschkom op , waarin de
gasten , alvorens aan tafel te gaan , de vingers hadden gedoopt.
„Wees bedaard, mannetje," zeide Egmont op vertrouwelijken
toon , terwijl hij zijn best deed den twist bij te leggen. „ Wat ,
mannetje , " antwoordde de Graaf toornig , „ ik zeg u bij dezen dat
niemand onder mijn geslacht ooit een mannetje is geweest." Met
deze woorden wierp hij de kom , met water en al , den Aartsbis
schop naar het hoofd. Hoogstraaten had ongetwijfeld vóór dien
tijd bewijzen gegeven van dapperheid ; hij zou later zelfs eene
hooge mate van heldenmoed toonen ; doch men moet erkennen,
dat de ridderlijke deugd van het edele huis van Lalaing door
dezen aanval op een priester niet werd opgeluisterd. De Bisschop
werd besprengd door het water, doch niet getroffen door het
hardere werptuig. De jonge Mansfeld , die zich over deze smade
lijke bejegening schaamde, ging naar den Bisschop toe om het
gedrag van zijne makkers te verontschuldigen en den beleedigden
Kerkvoogd te bevredigen. Deze echter, gelijk van zelf spreekt, ten
hoogste verbitterd en ziedend van toorn, drong hem ruw op zijde,
zeggende : „ ga toch weg ! Wie is die kwade jongen , die mij daar
zedepreken houdt ? " Waarop Mansfeld in drift de hand ophief tegen
den geestelijke en hem verachtelijk met de vingers in het aangezigt sloeg. Sommigen zeiden zelfs, dat hij den Aartsbisschop bij
den neus trok, anderen dat hij hem met een ontblooten dolk
dreigde. Niets kon zeker ongepaster of lafhartiger zijn dan het
gedrag der edelen bij deze gelegenheid. Hunne dronkenschap en
de persoon van hun slagtoffer mogen het platte en gemeene der
handeling verklaren, zij kunnen die zeker niet verontschuldigen,
Het was zeer natuurlijk, dat mannen als Brederode vermaak
schepten in zulk een - lompe bespotting van een Bisschop ; doch
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men ziet noode de rol, welke Hoogstraaten bij dat schandelijke
tooneel heeft gespeeld.
De Kerkvoogd zeide ten laatste , dat hij enkel scheen te zijn
genoodigd om beleedigd te worden, en verliet de zaal vergezeld
van Noircarmes en den Burggraaf van Gent , bij het heengaan
dreigende , dat hij al zijne vrienden en betrekkingen zou opdragen
hem te wreken. Den volgenden dag had er door bemiddeling van
Egmont , die alleen bij den Kerkvoogd het middagmaal gebruikte ,
eene verzoening plaats , voor zoover dergelijke uitbarstingen konden
geschikt worden. Des avonds vervoegden Hoogstraaten, Culemburg
en Brederode zich ten huize van den Bisschop , en nadat zij een
uur met hem alleen waren geweest, scheidden zij op een uiter
lijk vriendschappelijken voet (1).
Dit ergerlijk tooneel , 'twelk niet alleen in het bijzijn van on
derscheiden gasten , maar zelfs ten aanzien van eene menigte be
dienden had plaats gehad, maakte natuurlijk veel gerucht door
het land. Bij het betere deel der bevolking kon naauwelijks veel
verschil van gevoelen zijn omtrent het gedrag der edelen, die
zich zoover hadden vergeten. Zelfs Brederode die, gelijk te den
ken was, slechts een verwarden indruk van het gebeurde scheen
behouden te hebben , was in de dagen , die op het beruchte
gastmaal volgden, blijkbaar onzeker of hij en zijne vrienden wel
zooveel loffelijks hadden verrigt. Hij sprak echter over het geval
niet altijd op dezelfde wijze , schoon altijd met heftigheid. Nu
eens beweerde hij — na den eten, zoo als van zelf spreekt —
dat hij den Aartsbisschop zou hebben vermoord , wanneer zij niet
met geweld gescheiden waren; dan weder noemde hij het eene
grove logen te durven beweren , dat hij den Kerkvoogd eenig leed
had gedaan of had willen doen ; terwijl hij iedereen uitdaagde , die
een van deze beide stellingen mogt willen betwisten.
Het geheele tooneel werd opgevoerd en door gemaskerde per
sonen voorgesteld bij een huwelijksfeest , 'twelk de Raadsheer
d'Assonleville gaf bij gelegenheid van het huwelijk van de dochter
van den Raadsheer Hopper , en waarin een van de hoofdrollen
werd vervuld door een zoon van den president van Artois (2).
(1) PONTUS PAYEN. MS. Papiers d'Etat , VIII. 681—688 ; IX. 16 , 17.
VAN DEB HAER, 279—283.
(2) Papiers d'Etat, IX. 16, 17. — Pierre Asset, president van Artois,
werd later lid van die schandelijke regtbank , den raad van beroerten , meer
algemeen « blosdraad , » geheeten.
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Het is aannemelijk , dat , wanneer zulke aanzienlijke personen , in
naauwe betrekking met de regering , deelnamen aan dergelijke ver
tooningen, het voorgevallene niet als een zeer erg vergrijp werd
beschouwd. De eigenlijke reden was echter , dat de Bisschop
een aanhanger was van den Kardinaal , en derhalve zeer in on
gunst was geraakt bij de regering. Hij was daarbij iemand van
een verraderlijk , bloeddorstig karakter , en derhalve zeer gehaat
bij het volk. Hij had zijn best gedaan om te vuur en te zwaard
de ketterij in Valencijn uit te roeijen. „Ik moet zeggen," zeide
hij in een brief aan Granvelle , welken men onderschept had ,
„dat nu de pot ontdekt is en de gansche keuken aan den dag
komt, wij best zouden doen krachtig door te tasten en al de
voornaamste ketters uit te roeijen, aanzienlijk of gering, zonder
ons te bekommeren of de stad daardoor geheel zal te gronde gaan.
Ik zou deze meening openlijk verkondigen , ware het niet dat wij
geestelijken beschuldigd worden altijd naar bloed te dorsten" (1).
Dus was het stelsel van den Kerkvoogd. Zijn gedrag mag worden
beoordeeld naar de wijze, waarop hij een weinig later te werk
ging. Een ingezeten van Kamerijk, die tot de Luthersche kerkleer
was overgegaan, vervoegde zich bij den Aartsbisschop en verzocht
vergunning om het land te mogen verlaten, en zijne bezittingen
mede te nemen. Deze man , die zich in den voormiddag had aan
gemeld , werd verzocht na den eten terug te komen , om antwoord
te erlangen. Hij deed het zonder erg, en werd ontvangen niet
door den Kerkvoogd, maar door den scherpregter , die den Lu
theraan onmiddellijk naar de marktplaats voerde , en hem het
hoofd afhieuw (2). Het is vrij duidelijk, dat een dienaar van
Christus , met zulke neigingen behebt , hoe grof hij ook op een
drinkgelag mogt beleedigd zijn , niet veel medelijden te wachten
had , zoolang er nog een enkel Christen in het land was.
Op den 30'"° Januarij vertrok Egmont van Kamerijk , nadat
zijne vrienden zeer hartelijk afscheid van hem genomen hadden ,
en Brederode met duizend eeden had verzekerd , dat hij bereid was
God te verlaten om hem te dienen (3). Zijne ontvangst te Madrid
was allerschitterendst. Toen hij zijne eerste opwachting maakte
aan het paleis , snelde Filips uit zijn kabinet de groote receptiezaal
(1)
(2)
graaf
(3)

GROEN v. PRINST. , Archives, etc., I. 180, 181.
Ibid. , II. 458 , 459. — Brief van Willem van Oranje aan den Land
Willem van Hessen.
Papiers d'Etat, IX. 16, 17.
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binnen, viel hem om den hals en omarmde hem hartelijk vóór
dat de Graaf tijd had de knie te buigen , en 's Konings hand te
kussen (1). Gedurende al den tijd , dat zijn bezoek duurde , ge
bruikte hij dikwijls het middagmaal aan 's Konings tafel, een eer
betoon , waarmede Filips zeer karig was , terwijl hij door al de
hooge edelen aan het hof werd onthaald en gevleid zoo als nooit
te voren een onderdaan van de Spaansche kroon was te beurt
gevallen. Allen wedijverden om den man met eerbewijzen te over
laden , welken de Koning besloten had te eeren. Filips nam hem
dagelijks in zijn eigen rijtuig mede om een wandelrid te doen,
gaf hem de wonderen te aanschouwen van het nieuwe Escuriaal,
'twelk hij bezig was te bouwen ter herinnering aan den slag van
St. Quentyn , en drong er op aan , schoon het nog winter was ,
hem de schoonheden te laten zien van zijn verblijf in het bosch
van Segovia (2). De raad van Granvelle omtrent de wijze, waarop
de „ vriend van ijdelheid en rook " gemakkelijk te winnen was ,
had bij zijn Koninklijken leerling een open oor gevonden. De Graaf
was gehuisvest in de woning van Ruy Gomez , die zich weldra in
staat zag , juist zoo als Armenteros hem in een vertrouwelijken
brief had geschreven , den gezant over te halen tot al hetgeen
Filips mogt goedvinden te bevelen. Van alle zijden werd Egmont
om het zeerst gevleid. Tevens werden met goed gevolg meer stof
felijke bewijsgronden aangevoerd , om de Graaf te overtuigen , dat
Filips de milddadigste en goedertierenste aller vorsten was. De
vorderingen van het domein op het land van Gaasbeek, door
Egmont onlangs aangekocht, werden hem kwijtgescholden (3). Eene
schuld, op zijne heerlijkheid Ninove gevestigd (4), werd afgelost,
en hem daarenboven eene aanzienlijke som gelds ten geschenke
gegeven. Al de giften en voordeelen , welke de gezant uit 's Ko
nings milde hand ontving, beliepen gezamenlijk eene som van
honderdduizend kroonen (5). Het valt niet te ontkennen, dat de
Graaf , dus onthaald , gevleid en met geschenken overladen , vol
komen de meening regtvaardigde , welke Armenteros in zijn brief
had uitgedrukt, dat hij iemand was, die zich gemakkelijk liet
leiden door diegene, welke invloed op hem hadden. Egmont repte
naauwelijks van de openbare aangelegenheden , welke hem naar
(1)
(2)
(3)
(5)

PONTUS PAYEN, MS.
Correspond. de Phil. II. I. 343, 344, 349.
PONTUS PAYEN , MS. — (4) Correspond. de Phil. II , I. 347 , 348.
Papiers d'Etat, IX. 217, 385.
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Madrid hadden gevoerd. Met opzigt tot de plakkaten veinsde Filips
ongetwijfeld niet , hoe luide de gezant zich later te Brussel ook
beklaagde over 's Konings onopregtheid. Inderdaad was Egmont,
bedwelmd door den wierook , hem aan het Spaansche hof toege
diend , een geheel ander persoon dan Egmont in de Nederlanden ,
onder het kalme maar doordringende oog en den onweerstaanbaren
invloed van Oranje. Filips gaf hem geen grond te onderstellen ,
dat hij voornemens was eenige verandering te brengen in het
godsdienststelsel der Nederlanden , ten minste niet in den zin van
de vrijzinnige partij. Integendeel liet hij een raad van regtsgeleerden en geestelijken zamenroepen (1), wier beraadslagingen de
Graaf werd uitgenoodigd bij te wonen ; bij welke gelegenheid de
Koning algemeene bewondering wekte door het vuur zijner gods
vrucht, en de heftigheid zijner uitdrukkingen. Te midden van de
vergadering wierp hij zich voor een kruisbeeld op de knieën en
bad God , dat hij altijd dezelfde gevoelens mogt behouden , betui
gende , dat hij nooit heerschappij zou willen voeren over de zoodanigen , die den Heere God durfden te verloochenen. Zulk een
vertoon kon bij hen, die er getuigen van waren, weinig twijfel
overlaten omtrent 's Konings gezindheid , en Egmont deed van
zijnen kant ook geene poging om eenige verzachting te erlangen
van die godsdienst-plakkaten , v<m welke hij zelf gezegd had , dat
zij alle goedkeuring verdienden en behoorden te worden gehand
haafd. Wat de uitbreiding van den Staatsraad betreft, Filips sneed
dat onderwerp af met eenige algemeene opmerkingen , welke Eg
mont , die op dat oogenblik niet zeer vol ijver voor de zaak was ,
welligt verkeerd opvatte. De tuchtiging der ketters door eene
nieuwe straf, welke zonder de straf te verminderen den straalkrans
van het martelaarschap wegnam , werd ook ter loops behandeld ;
en hier was Egmont wederom ongelukkig genoeg 's Konings mee
ning verkeerd te begrijpen en eene verhoogde mate van wreedheid
uit te leggen in den zin van zachtmoedigheid en mededoogen.
Over het geheel echter werd niet veel over zaken gehandeld tusschen den Koning en den gezant. Als de Graaf over staatszaken
aanhief , begon de Koning hem te spreken over zijne dochters ,
en drukte daarbij meermalen den wensch uit, dat zij schitterende
huwelijken mogten doen (2). Daar Egmont acht dochters had en
twee zonen, was het hem natuurlijk zeer aangenaam te zien, dat
(1) STRADA, IV. 152. — (2) BENTIVOOHO, II. 24.
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Filips zooveel belangstelling toonde om ze uit te huwelijken. De
Koning bragt het gesprek, zoo als naauwelijks te vermijden was,
op de bekende narrenkap-liverei. De Graaf lachte over de zaak,
zeide dat het eene bloote grap , een dolle inval was , waarvan het
wijnglas de schuld droeg, en betuigde met warmte, dat noch
toen noch bij eenige andere gelegenheid iets was bedoeld strijdig
met den eerbied en de trouw aan Zijne Majesteit verschuldigd. Had
een enkele edele iets onbehoorlijks ten aanzien van den Koning
durven zeggen , zoo verklaarde de Graaf plegtig dat hij hem op
de plaats zelve doorstoken zou hebben , al ware het zijn eigen
broeder geweest (1). Deze levendige betuigingen beantwoordde
Filips met eene zachte berisping over hetgeen gebeurd was, en
met eene krachtige waarschuwing voor het vervolg. „Ik hoop, dat
het niet weder geschieden zal, heer Graaf," zeide de Koning,
terwijl zij te zamen in het koninklijk rijtuig gezeten waren (2).
Egmont liet zich zeer welwillend uit over den Kardinaal, ter be
looning van de vele loftuitingen op zijn eigen persoon , welke
hem werden voorgelezen uit de vertrouwelijke brieven , door den
slimmen kerkheer aan Zijne Majesteit geschreven. Na dit alles mogt
de Graaf voorzeker de zaak van de liverei als vergeten en ver
geven beschouwen. Dus bragt men de dagen vriendschappelijk
door , al den tijd dat deze zending duurde , welke in den beginne
zulke welsprekende taal had uitgelokt van den Prins van Oranje
en den president Viglius schier door eene beroerte had weggerukt.
Bij zijn vertrek ontving Egmont een brief van Filips, voorschriften
bevattende omtrent het verslag , 'twelk hij bij zijne terugkomst te
Brussel aan de Hertogin behoorde te geven. In dien brief, die
begon met eene zeer vleijende lofspraak op den gezant zelven, werd
dezen verder opgedragen te verklaren , dat de Koning overstelpt
was door smart bij het vernemen van den voortgang der ketterij ;
doch dat hij vast besloten had , geene verandering van godsdienst
in zijne rijken toe te laten, al moest het hem duizendmaal den
dood kosten. De Koning , moest hij zeggen , wenschte , dat de Her
togin onmiddellijk eene buitengewone vergadering van den raad
bijeen riep , waaraan eenige bisschoppen , doctoren in de godge
leerdheid en zeer regtzinnige regtsgeleerden moesten deelnemen ,
en waarin , onder voorgeven van de zaak der kerkvergadering van
Trente te bespreken, moest worden overwogen of er niet „eene
(1) STRADA, IV. 153.
(2) »Conde, no se haga mas.» — Papiers d'Etat, IX. 277, 565.
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andere wijze van strafoefening voor de ketters kon worden uitge
dacht; geenszins eene zoodanige waardoor hun lijden in het minst
verzacht werd (hetgeen voorzeker 's Konings wensch niet was , en
naar het scheen ook niet welgevallig kon zijn aan God of heilzaam
voor de Godsdienst) , doch waardoor alle uitzigt op roem — dien
magtigen prikkel voor hunne goddeloosheid — werd afgesneden" (1).
Met opzigt tot de voorgestelde veranderingen in den Staatsraad ,
of in de twee andere raden , moest worden te kennen gegeven , dat
de Koning geene beslissing wenschte te nemen , alvorens hij meer
uitvoerige mededeelingen van de Hertogin had bekomen.
Dit mogt voorzeker eene duidelijke wils-uiting ten aanzien van
het eene punt, en eene zeer schrale troost ten aanzien van het
andere heeten. Niettemin liet Egmont , die onmiddellijk na het
ontvangen van deze voorschriften de terugreis naar de Nederlanden
aanvaardde, niet dan de grootste tevredenheid blijken. Filips gaf
hem een reisgezel in den jongen Prins Alexander van Parma, die
zijne moeder te Brussel een bezoek zou brengen, en beval den
jongeling , die bestemd was later zulk eene hoofdrol in de geschie
denis der Nederlanden te spelen , in zijne bijzondere zorg aan.
Egmont schreef den Koning een brief uit Valladolid , waarin hij
zijne opgetogenheid uitdrukte over het Escuriaal en het bosch van
Segovia , en verklaarde , dat hij „ als de gelukkigste man ter we
reld" naar de Nederlanden wederkeerde (2).
In het laatst van April kwam hij te Brussel terug. Den vijfden
Mei verscheen hij in den raad , om verslag te geven van zijn on
derhoud met den Koning , en tevens mededeeling te doen van
's Konings bedoelingen en inzigten. Deze laatste waren alreeds
volkomen bekend. Men had brieven ontvangen , die , na het ver
trek van den gezant geschreven, echter vóór hem waren aange
komen , en waarin Filips , schoon hij in het algemeen van dezelfde
denkbeelden uitging als welke in de voorschriften van Egmont
vervat waren , zich zeer stellig verklaarde tegen het plan om den
Staatsraad uit te breiden en aan de beide andere raden alle gezag
te ontnemen (3). Niettemin bragt de Graaf zijn verslag uit over
eenkomstig den last te Madrid ontvangen, en verzekerde hij zijne
hoorders , dat de Koning , vol van goedertierenheid , niets zoozeer
ter harte nam als het tijdelijk en eeuwig welzijn der gewesten. Het
(1) STRADA, IV. 153, sqq. Correspond. de Phil. II, I. 347. HOPPER,
Bec. et Mem. , 46.
(2) Correspond. de Phil. II , I. 349. — (3) STBADA , IV. 154.
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beleg van Malta, zoo sprak hij, hield voor het oogenblik het ko
ninklijk bezoek in de Nederlanden tegen , doch het uitstel zou
slechts kort zijn. Ter tegemoetkoming in de behoeften van de
schatkist der Nederlanden , zouden onmiddellijk groote sommen
uit Spanje worden overgemaakt ; en ten einde in de toenemende
moeijelijkheden met opzigt tot de godsdienst te voorzien , werd eene
zamenkomst aanbevolen van negen geleerde en heilige mannen , die
een nieuw middel zouden aan de hand geven om de bezwaren ,
aan het bestaande stelsel van straffen tegen ketterij verbonden,
uit den weg te ruimen (1).
Het behoeft naauwelijks vermelding, dat eene zoo onbeduidende
uitkomst van Egmont's zending weinig geschikt was om aan Oranje
en zijne aanhangers veel vertrouwen in te boezemen. Intusschen
gaf het misnoegen daarover zich niet onmiddellijk lucht. Gedurende
eenige dagen heerschte er algemeen eene vreedzame stemming. Egmont toonde zich hoogst tevreden met de ontvangst, hem in Spanje
te beurt gevallen , en hing een levendig tafereel op van 's Konings
vriendschappelijke gezindheid jegens de eerste edelen. Onmiddellijk
na zijne terugkomst begaf hij zich naar de gewesten, waarover hij
bewind voerde, riep de Staten van Artois binnen de stad Atrecht
bijeen, en legde de brieven over, welke de Koning aan dat ligchaam had afgezonden. Hij hield bij deze gelegenheid eene rede (2) ,
waarin hij de Staten mededeelde , dat Zijne Majesteit last had ge
geven de plakkaten van den Keizer naar den letter uit te voeren ;
terwijl hij er bij voegde , dat hij den Koning vrijuit zijne meening
dienaangaande had gezegd, ten einde hem te ontraden hetgeen
anderen zoo ijverig voorstonden. Hij beschreef Filips als een hoogst
vrijgevig en genadig vorst ; zijn raad in Spanje als wreed en bloed
dorstig. De tijd zou leeren of het ongunstig oordeel, dus over
's Konings raadslieden uitgesproken , niet meer toepasselijk was
op den Koning zelven dan de loftuitingen , hem toegezwaaid door
zijn verblinden bewonderaar , die bestemd was zijn slagtoffer te
worden. Het is niet te ontkennen , dat de wijze , waarop Egmont
zich tot de Staten van Artois rigtte, grootelijks verschilde van
hetgeen hij tot de Hertogin-weduwe van Aerschot zeide, dat hij
als zijne vijanden beschouwde allen, die hem beschuldigden eene
verzachting der plakkaten gevraagd te hebben. Hij was inderdaad
de meest weifelachtige , verwarde en ongelukkige man , dien men
(1) HOPPER, Ree. et Mem., 44—47. HOOFT, II. 50—52.

(2) POXTUS PAYEN , MS.
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zich denken kan , en begreep welligt evenmin het doel van zijne
laatste onderhandelingen in Spanje, als het gewigt van zijne dage
lij ksche gesprekken in de Nederlanden na zijn terugkeer. Echter
was hij voor het oogenblik uiterst ijdel, en tevens buitengemeen
werkzaam. „Hij spreekt als een Koning," zeide Morillon met
bijtende scherts, „is nacht en dag aan den arbeid, en maakt,
dat allen voor hem buigen" (1). In zijne woning was grooter
toevloed van verzoekers , hovelingen en ambtenaren dan zelfs in
het paleis van de Hertogin. Hij betuigde meermalen , dat hij zijn
leven en zijn vermogen gaarne ten beste wilde geven, waar het
de uitvoering gold van 's Konings bevelen, en zwoer eene onver
anderlijke vijandschap aan allen, die het durfden wagen zich
tegen dit pligtmatig voornemen te verzetten.
Het duurde echter niet lang of eene algeheele verandering werd
duidelijk in zijn gedrag merkbaar. De begoocheling had spoedig
opgehouden. Nieuwe brieven uit Spanje leverden het meest onwedersprekelijk bewijs van 's Kouings voornemen , ook al had vroeger
eenige redelijke twijfel daaromtrent kunnen bestaan. De Hertogin
ontving de meest stellige voorschriften om het geheele stelsel van
vervolging voortdurend in werking te houden. Oranje en zijne
volgelingen waren verontwaardigd. Zij bekenden , dat zij het ko
ninklijke woord niet langer konden vertrouwen, nu de Koning,
zoo kort na het vertrek van Egmont , brieven had geschreven ,
welke regtstreeks in strijd waren met zijne woorden, gelijk de
gezant die had overgebragt. Het toonde weinig goedertierenheid
of genade , zeiden zij , aan edelen van hun rang en hunne denk
wijze te bevelen , den tijd door te brengen met beulen en inqui
siteurs aan te moedigen. De Hertogin was niet in staat de edelen
te bevredigen. Egmont was buiten zichzelven van woede. Met
zijne gewone hevigheid en drift gaf hij zijn gemoed in meer dan
eene vergadering van den Staatsraad op de meest onbetamelijke
wijze lucht. Zijn toorn was vooral opgewekt door mededeelingen ,
welke hij ontvangen had van den tweeden zoon van Berlaymont,
een praatzieken knaap , die hem ongelukkigerwijs bekend maakte
met onderscheiden geheimen, welke hij van zijn vader had ver
nomen, doch die nooit voor Graaf Egmont bestemd waren
geweest (2).
Door zijne gewone veinzerij had Filips dus groote en onnoodige
(1) Papiers d'Etat , IX. 310.
(2) Correspoud. de Phil. II, I. 355, 356, 358.
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moeijelijkheden teweeggebragt. Hij was gewoon zijne briefwisseling
te voeren door tusschenkomst van onderscheiden geheimsehrijvers ,
en liij pleegde tevens hen allen om den tuin te leiden. Diegene,
welke op den meest vertrouwelijken voet waren met den Koning,
waren ook het meest verzekerd bij alle belangrijke gelegenheden
te worden misleid. Wij hebben gezien , dat zelfs de listige en
slimme Granvelle dit gemeene lot van allen , die meenden , dat
hun de geheimen des Konings waren toevertrouwd , niet had kun
nen ontgaan. Bij deze gelegenheid hieven Gonzalo Perez en Ruy
Gomez luide klagten aan , dat zij niets hadden geweten van de
brieven , welke onlangs van Valladolid waren afgezonden , terwijl
Tisnacq en Courterville onbekend waren gebleven met de mededeelingen , welke Egmont had overgebragt. Zij erkenden , dat de
Koning de grootste moeijelijkheden veroorzaakte door dus de
zaken nu eens op deze wijze te behandelen met sommige zijner
raadslieden , dan weder in een tegenovergestelden zin met anderen ,
en dus tegenover allen te veinzen. Zij voegden er bij , dat Filips
thans zeer verwonderd was over het misnoegen , 'twelk in de Ne
derlanden was ontstaan , door den strijd tusschen de Fransche
brieven, welke Egmont had medegebragt en de Spaansche brieven,
die later aan de Hertogin waren afgezonden. Daar dit de gewone
wijze was , waarop hij zaken pleegde te behandelen , ten aanzien
van de Nederlanden zoowel als van al zijne andere rijken , waren
zij van meening , dat zulk eene verwarring en misnoegdheid wel
mogt worden verwacht.
Hoe het zij , in weerwil van de verontwaardiging van Egmont ,
moet men bekennen dat hij zich gemakkelijk had laten misleiden.
Hij had den aanblik niet kunnen weerstaan van een vorstelijken
glimlach, was bedwelmd door den wierook van het hof, en had
zich prijs gegeven aan nog onwaardiger verlokselen. Hij had het
pad der eere en den omgang der wijzen en edelen verlaten om
het werk te doen van hen, die zijn ondergang voorbereidden. De
Prins van Oranje verweet hem persoonlijk, dat hij in Spanje ver
geten had de beginselen van zijne partij en de hoogste belangen
van zijn land voor te staan, terwijl hij zijne bijzondere belangen
wel had weten te behartigen, en al de kwistige geschenken van
den Koning had aangenomen (1). Egmont , wien dit verwijt in
(1) Papiers d'Etat , IX. 345. — « II y a esté parole picante du Pee d'Orange
contre Ie Cte de Egmont comme s'il n'auroit rien oblié de son particulier ;
mais bien de ce qui concernoit les seigneurs , dont d'Egmont at esté aggravié
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de ziel griefde , daar het van iemand kwam dien hij eerde en die
hem zeer genegen was , verviel gedurende langen tijd in eene
sombere en neerslagtige stemming , kwam niet aan het hof, onttrok
zich aan de zamenleving, en gaf meermalen het voornemen te
kennen op een zijner landgoederen in afzondering te gaan leven.
Hij liet zich echter geheel beheerschen door zijn geheimschrijver ,
den heer van Bakerzeel (1) , een man van een rusteloos , listig en
bedriegelijk karakter , die op dit tijdstip een even grooten invloed
had op den Graaf, als Armenteros bleef behouden op de Her
togin , welke laatste ten gevolge daarvan , alsmede van andere om
standigheden , dagelijks meer in ongunst kwam bij het volk (2).
Ter voldoening aan 's Konings last waren de besluiten van
Trente openbaar gemaakt. Zij werden in naam ten uitvoer gelegd
te Kamerijk; doch er ontstond een heftige tegenstand tegen de
invoering van de zijde der geestelijkheid zelve te Mechelen , Utrecht
en in onderscheidene andere plaatsen. De aangelegenheid werd,
tegelijk met andere zaken van meer algemeen belang, onderworpen
aan de vergadering van bisschoppen en regtsgeleerden , welke
overeenkomstig de voorschriften van Filips door de Hertogin bij
eengeroepen was. Het gevoelen van de godgeleerden luidde in het
algemeen, dat de uitspraak van de kerkvergadering van Trente
met opzigt tot de hervorming van de zeden der geestelijkheid en
van het volksonderwijs , juist was. Omtrent andere punten bestond
eenig verschil van gevoelen tusschen de geestelijke en de leeke
doctoren. De edelen , regtsgeleerden en afgevaardigden van de
Staten waren allen voor de afschaffing van de doodstraf wegens
ketterscJie begrippen van welken aard ook. De President Viglius ,
en al de Bisschoppen en Godgeleerden, onder welke zich ook be
vonden de Bisschoppen van Sint Omer, Namen en Uperen, en
vier hoogleeraren in de godgeleerdheid van de universiteit te Leu
ven , stonden met ijver de tegenovergestelde meening voor (3). De
et ne fust jeudi en court ny en la procession. » — Brief van Morillon aan
Granvelle, van den 22stea Junij 1565.
-Le Pee d'Orange ne se pouvoit abstenir — d'user des mots picquants
contre Ie Cte d'Egmont , qu'il n'avoit fait aultre chose en Espagne qne remplir
sa bourse , et que les 50,000 pistolets que luy avoit donné Ie Roy luy avoyeut
faict oublier les causses de son voyage et charges de sa legatiou. » — PONTUS
PAYEN , MS. Vergelijk BENTIVOGLIO , II. 24 , 25.
(1) Papiers d'Etat , IX. 386 , 459. Brief van Bavo aan Granvelle. Corresp.
de PW1. II , I. 365 , 366. Armenteros aan G. Perez.
(2) GROEN VAN PRINST. , Archives , I. 425.
(3) Papiers d'Etat, IX. 408.
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President vooral verklaarde zich zeer sterk ten gunste van de
doodstraf, en was hartstogtelijk in zijne bestrijding van hen , die
op de afschaffing aandrongen (1). In de zitting van den tweeden
dag stelde de Hertogin bepaaldelijk de vraag , of er eenige veran
dering behoorde te worden gebragt in de straffen van ketters. De
Prins van Oranje had echter , met de Graven van Hoorne en Egmont, geweigerd deel te nemen aan de beraadslagingen , op grond,
dat het niet de bedoeling was van Zijne Majesteit , dat de leden
van den Staatsraad van hun gevoelen zouden doen blijken , tegen
over vreemden , maar dat personen van buiten af waren zamengeroepen om hun advies uit te brengen aan den raad (2). Nadat
de edelen zich dus hadden teruggetrokken , kwamen de Doctoren
zeer spoedig tot een besluit. Eenparig waren zij van oordeel , dat
noch de dienst van God , noch het algemeen welzijn toeliet eenige
verandering te brengen in de vastgestelde straffen , behalve mis
schien voor het geval van zeer jeugdigen leeftijd; maar dat, inte
gendeel, tegenover de ketters niet anders te doen stond dan de
plakkaten in al hunne kracht te behouden , en de overtreders zon
der genade te verdelgen. Na gedurende zes dagen schier onafgebro
ken te zijn vergaderd geweest, bragten de Bisschoppen en God
geleerden hun advies in geschrift , en stelden zij hunne handteekeningen daaronder. Ten aanzien van het groote vraagpunt , de
verandering van de straffen tegen ketterij bedreigd, verklaarden
zij , dat eene wijziging van de plakkaten , die gedurende vijf-en-dertig jaren zoo goed gewerkt hadden , onraadzaam werd geacht. Te
gelijker tijd werd het denkbeeld geopperd , dat „ sommige perso
nen , uit aanmerking van hunne jaren en hun stand , welligt meer
of minder streng dan anderen zouden behooren te worden ter
dood gebragt of gestraft ; als sommigen met den dood , anderen
met galeijen , wederom anderen met altijddurende ballingschap en
algeheele verbeurdverklaring van goederen." Ook werd de moge
lijkheid aangenomen om eene verzachting te brengen in de straf
van hen , die , zonder ketters of scïteurmakers te zijn , de bepalin
gen van de plakkaten mogten overtreden „ door nieuwsgierigheid ,
onachtzaamheid of anderszins. " De zoodanigen , werd opgemerkt ,
konden „ worden gegeeseld , in boete geslagen , gebannen of met
andere soortgelijke straffen van ligter aard worden bedreigd." Uit
deze korte opgave van het advies , 'twelk aan de Hertogin werd
(1) IMd. — »Y respendio con mucho animo contra un tal opinion.»

(2) HOPPER , Ree. et Mem. , 47 , 48 , 49.
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uitgebragt , blijkt , dat deze Godgeleerden geneigd waren de barm
hartigheid zeer zorgvuldig te beperken ; zij achtten haar mogelijk
in enkele gevallen , doch zij behoorde slechts neder te dalen op
de hoofden der regtvaardigen. De ketters moesten , voor zoover de
bisschoppen en presidenten over hun lot te beslissen hadden , met
onveranderlijke gestrengheid worden behandeld.
Toen de vergadering uiteen gegaan , en de Hertogin dus in be
zit was van de beschrevene wijsheid dezer bijzondere raadslieden ,
vroeg zij hun , die naar 's lands instellingen haar ter zijde stonden ,
wat zij met het advies behoorde te doen. Oranje, Egmont, Horne
en Mansfeld antwoordden echter dat hun dit niet aanging , en dat
hun gevoelen door Zijne Majesteit niet gevraagd was over de zaak
zelve. De Hertogin legde diensvolgens aan Filips het advies van
de vergadering over , en gaf daarbij tevens de redenen op , waarom
de edelen hadden geweigerd aan de beraadslagingen deel te ne
men. Omtrent het gevoelen van Oranje kon naauwelijks twijfel
bestaan ; het was echter te wachten , dat zijn stilzwijgen aan hooger plaats aanstoot zou geven. De Prins vergenoegde zich voor
's hands oogen en ooren open te houden om den loop gade te
slaan , dien de zaken zouden nemen , en naauwlettend wacht te
houden. Hij had „weinig tijd over om zich te verstrooijen , " zoo
als Brederode opmerkte. Deze, die zich een vrij woord pleegde
te veroorloven , zag op de handelingen van de vergadering der
godgeleerden met diepe verachting neder. „ Uw brief," schreef hij
aan Graaf Lodewijk , „ is vol van die zwartrokken van bisschop
pen en presidenten. Ik wenschte dat dit ras ware uitgestorven ,
even als het geslacht der groene honden. Zij zullen altijd strijden
met de wapenen, welke zij steeds gebruikt hebben, en zich tot
het laatst toe voordoen als hebzuchtig, onbeschaamd , stijfhoofdig,
eerzuchtig etcaetera. Ik laat u vrij het overige aan te vullen " (1).
Zoo was dan stellig besloten, dat men met de ketterij in geen
vergelijk zou treden. Dus had het de Koning gewild. Dus hadden de
Godgeleerden voorgesteld. Dus had de Hertogin den volke verkon
digd. Alzoo werd aangenomen, dat zonder de bijl , den brandstapel
en de pijnbank de katholijke godsdienst zou te niet gaan en de
geheele bevolking van de Nederlanden het hervormde geloof zou
omhelzen. Dit was duidelijk het gevoelen van Viglius in een brief
aan Granvelle. „Velen," zeide hij, „trachten de straf op ketterij
(1) GROEN v. PBINST. , Archives , etc. , I. 382.
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gesteld af te schaffen ; doch indien zij dit doordrijven , actum est
de religione Catholica ; want daar de menschen voor het grootste
gedeelte onwetende dwazen zijn, zullen de ketters spoedig de
groote meerderheid uitmaken, wanneer zij niet door vrees voor
straf op den goeden weg worden gehouden." (1)
Het misnoegen, de schrik, de gramschap van het volk schenen
met eene spoedige uitbarsting te dreigen. Over niets anders werd
gesproken dan over de plakkaten en de inquisitie; aan niets an
ders werd gedacht. Waar het mogt zijn, op de straat, in den
winkel , in de herberg , op het veld ; — op de markt , in de
kerk, bij de begrafenis, onder het bruiloftfeest ; overal — op het
slot van den edele zoowel als in de stulp van den landman, in
de woning van den daglooner en onder de kooplieden op de
beurs — overal en altijd werd slechts over het ééne schrikkelijke
onderwerp gesproken. Het ware beter , zoo mompelde men onder
elkander, dadelijk te sterven dan in voortdurende slavernij te le
ven; beter te sterven met den degen in de vuist dan door de in
quisitie te worden gepijnigd en geslagt. Wie zou het wagen met
zulk een vijand in het duister te strijden? Het volk verweet aan
de stedelijke overheden , dat zij zich leenden tot werktuigen van
de gehate instelling. Het stelde aan zijne regenten en schouten de
vraag, of zij meenden zich voor het hemelsch geregt te kunnen
verdedigen wegens de slagting van onschuldige menschen, enkel
door zich te beroepen op het plakkaat van 1550 (2). Van den
anderen kant verhieven de inquisiteurs luide hunne stem tegen de
traagheid en vreesachtigheid van de wereldlijke overheden. Zij
hielden niet op bij de Hertogin te klagen over de moeijelijkheden , welke zij in de uitoefening hunner betrekking ondervonden —
en over den weinigen ijver van de verschillende regterlijke amb
tenaren om hun in de vervulling hunner pligten behulpzaam te
zijn. In weerwil van het uitdrukkelijk bevel des Konings , bestond
er , zeiden zij , geen zweem van die bereidvaardige medewerking ,
welke zij regt hadden te vorderen , en heerschte dien ten gevolge
voortdurende oneenigheid. Krachtens Koninklijk en Pauselijk be
sluit hadden zij de bevoegdheid om gebruik te maken van de
gevangenissen, de geregtsdienaars en de verdere strafinrigtingen van
elk gewest; en niettemin weigerden de ambtenaren dikwerf te
handelen en hadden zij zelfs de gevangenissen durven sluiten.
(1) GROEN v. PBINST., I. 370, 371. — (2) HOOFT, II. 65.
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Intusschen was de bedoeling geweest, zoo als duidelijk bleek uit
de Keizerlijke en Koninklijke voorschriften aan de inquisiteurs gege
ven, dat hun werkkring door de tusschenkomst van de geweste
lijke overheden niet zou worden belemmerd. Niet te vrede met
deze vertoogen aan de Landvoogdes, hadden de inquisiteurs zich
ook regtstreeks tot den Koning gewend. Judocus Tiletanus en
Michael de Bay rigtten een brief aan Eilips uit Leuven. Zij gaven
te kennen , dat zij alleen overgebleven waren van de vijf Inquisi
teurs-Generaal , welke de Paus voor al de Nederlanden had be
noemd , daar de drie anderen onlangs tot bisschoppen benoemd wa
ren. Dagelijks , zeiden zij , kwamen klagten bij hen in over de
verbazende vorderingen , welke de ketterij maakte ; doch hunne
eigene betrekking begon zoo gehaat te worden, zij werden zoo
belasterd en ontmoetten zulk een tegenstand, dat zij hunne ambtspligten niet zonder persoonlijk gevaar konden vervullen. Zij ver
zochten Zijne Majesteit dus met aandrang hun krachtiger hulp te
verleenen (1). Alzoo was de Hertogin te gelijker tijd blootgesteld
aan de toenemende gramschap van een geheel volk en aan de
boosaardige aanvallen van verbitterde inquisiteurs , even als een
schip her- en derwaarts wordt geslingerd door de opgeruide golven
der zee. De bevelen van den Koning , te stellig om eenige wijzi
ging toe te laten, waren opgevolgd. De vergadering van Godge
leerden was bijeen geweest en had haar advies uitgebragt. De be
sluiten der kerkvergadering van Trente waren hier en daar ten
uitvoer gelegd. De plakkaten waren op nieuw uitgevaardigd en de
inquisiteurs aangemoedigd. Buitendien was , overeenkomstig het
denkbeeld van Filips , thans bevel gegeven , de ketters te midder
nacht in den kerker ter dood te brengen door hun het hoofd
tusschen de knieën te binden , en hen dan langzaam in eene kuip
met water te doen stikken (2). Heimelijk verdrinken kwam in de
plaats van openlijk verbranden , opdat de ketter zich niet zou kun
nen verheugen in de kroone van ijdelen roem , welke geacht werd
in den doodstrijd zijn moed staande te houden.
In den loop van den zomer schreef Margaretha aan haren broe
der , dat de verbittering van het volk op eene onrustbarende wijze
toenam. Het volk klaagde luide, berigtte zij, dat de Spaansche
inquisitie , of nog erger dan deze , onder hen was ingesteld door
(1) Corresponp. de Phil. II., I. 353.
(2) METEREN, II. 30d. BRANDT, Heformatie, I. V. 278. — Vergel. DE
THOU, V, XL. 206. HOPPER, Ree. et Mem., 56, 57.
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middel van Bisschoppen en Geestelijken (1). Zij smeekte Filips
de voorschriften aan de inquisiteurs gegeven te laten herzien. Egmont , zeide zij , gaf in hevige bewoordingen zijn misnoegen te
kennen over het verschil , dat er bestond tusschen de mededeelingen , welke Filips hem mondeling had gegeven en de Konink
lijke brieven over de godsdienstkwestie. De andere edelen waren
nog meer verontwaardigd.
Terwijl de volksbeweging in de Nederlanden dus meer en meer
een dreigend aanzien begon te krijgen , kwam eene andere omstan
digheid het heerschende misnoegen nog verhoogen. In het midden
van de maand Junij had te Bayonne de bekende zamenkomst
plaats van Catharina de Medici en hare dochter , de Koningin
van Spanje. Algemeen werden de ergste vermoedens gekoesterd
omtrent het lot , dat de menschheid uit deze vermaarde onderhan
deling tusschen de vertegenwoordigers van Frankrijk en Spanje
stond te wachten. Doch hoe gegrond ook , werden deze vermoe
dens evenwel niet bewaarheid. Het plan van een gezamenlijken
kruistogt tot uitroeijing van de ketters in de beide rijken werd ,
gelijk zeer goed bekend was, lang voor dit tijdstip gevormd. Het
was ook geen geheim, dat de Koningin-Regentes van Frankrijk
gewenscht had eene zamenkomst te hebben met haren schoonzoon ,
ten einde met hem mondeling over gewigtige belangen te spreken.
Filips had intusschen in den laatsten tijd minder lust gevoeld tot
eene persoonlijke ontmoeting met Catharina (2). Daar zijne gema
lin zeer verlangend was hare moeder te zien , werd ten laatste
besloten , dat Koningin Isabella zou gaan ; hij zelf verontschul
digde zich wegens zijne veelvuldige bezigheden haar te vergezel
len. Diensvolgens werd aan den Hertog van Alva opgedragen de
Koningin naar Bayonne te begeleiden. Beide hadden geheimen last
van Filips in de aanstaande zamenkomst niets onbeproefd te laten ,
om zich de volledige medewerking te verzekeren van Catharina de
Medici ter uitvoering van een algemeen en regelmatig plan om
op een en hetzelfde tijdstip al de ketters in de Fransche en Spaansche rijken uit te roeijen. Alva speelde zijne diplomatieke rol met
veel sluwheid. In zijne brieven (3) straalt eene fijnheid van ge(1) Correspond. de Phil. II., I. 360, 364.
(2) GROEN. v. PRINST. , ArcMves , etc., I. 380, 381.
(3) Deze merkwaardige brieven zijn uitgegeven in de Papiers d'Etat du Car
dinal Granvelle , IX. 281—330; zij doen ons zien , wat inderdaad de vermaarde
bijeenkomst te Bayonne geweest is.
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dachte en eene bescheidenheid door, welke de wereld niet alge
meen onder zijne eigenaardigheden heeft gerekend. Doch al zijne
behendigheid, zoowel als de takt van Koningin Isabella, wier
talent Alva zelf verklaarde te hebben bewonderd, bleken geheel
onmagtig te zijn tegenover het hoog staatkundig beleid van de geslepene Catharina. De Koningin-Regentes , wier bekwaamheid de
Hertog, alhoewel geslagen, bij zijn Meester hoogen lof toezwaaide,
bleef onwrikbaar in haar besluit om hare eigene magt te handha
ven door het evenwigt te bewaren tusschen Guise en Montmorency ,
de Ligue en de Hugenoten. Zoolang hare vijanden konden worden
bezig gehouden met zich onderling te verdelgen , was zij zeer ge
neigd te wachten met de verdelging der Hugenoten. Het groote
bloedbad van den St. Bartholomeusnacht zou nog zeven jaren wor
den uitgesteld. Voorzeker werd Alva in den beginne zeer aange
moedigd door hetgeen hij hoorde van de Fransche Prinsen en
edelen, die zich te Bayonne bevonden. Monluc zeide dat „de Ko
ningin-weduwe zich eerder zou laten doormidden zagen dan Hu
genoot te worden" (1). Montpensier betuigde dat „hij zich zou
laten in stukken snijden voor de dienst van Filips , — dat de
Spaansche Monarch de eenige hoop was van Frankrijk ," en ,
terwijl hij Alva vurig omhelsde, verzekerde hij , dat „wanneer zijn
ligchaam op het oogenblik geopend werd , men den naam van
Filips gegrift zou vinden in zijn hart" (2). De Hertog , die niet
in staat was het inwendige van Montpensier, zedelijk noch ligchamelijk, in oogenschouw te nemen, verkeerde somwijlen, niet
tegenstaande deze uitroepingen , geheel in het onzekere. Zijn eerste
gesprek met den jeugdigen Koning vernietigde echter spoedig al
zijne verwachtingen. Hij zag dadelijk, om zijn eigen woorden te
gebruiken, dat Karel de Negende, „eene les had geleerd" (3).
De Koning verklaarde, dat het een verderfelijk en onbestaanbaar
bedrijf zou zijn ter zake van godsdienstgeschillen de wapenen tegen
zijne eigene onderdanen op te vatten. Het was Alva duidelijk, dat
de vorstelijke leerling met die woorden gehoorzaam zijne les opzeide. Treurig genoeg voor de menschheid , dat de wijsheid, zoo
louter voor den schijn van buiten geleerd , niet vermogt door te
dringen tot het hart van den vorst. De Hertog deed al het moge(1) »Se dexaria asserrar que hazerse ugonota. » •— Papiers d'Etat, ubi sup.
(2) «Que por V. M. se dexaria hacer pedazos — y que si Ie abriasen el
cora9on Ie hallarian escripto el nombre de V . M. » — Ibid.
(3) » Como es , descubri lo que Ie tenian predicado. » — Ibid.
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lijke om de plannen en wenschen van zijn Koninklijken Meester
ingang te doen vinden: dan te vergeefs. De Koningin-Regentes
stelde voor, dat de beide Koningen een verbond zouden sluiten
met den Keizer tegen de Turken, terwijl zij tevens onderscheidene
huwelijksplannen tusschen de zonen en dochteren van de drie
huizen wenschte tot stand te brengen. Alva drukte de meening
uit, dat er reeds eene zeer naauwe vermaagschapping bestond ,
maar dat een geheim verbond tegen de Protestanten al de drie
vorstenhuizen allermeest zou bevestigen. Catharina liet zich ech
ter niet uit hare stelling verdrijven. Zij wilde zelfs niet toegeven
dat de Kanselier de l'Hospital een Hugenoot was , waarop de Her
tog antwoordde , dat zij de eenige persoon was in haar gansche
rijk , welke zoo dacht. Zij gaf haar voornemen te kennen om eene
vergadering van doctoren bijeen te roepen , en Alva lachte in zijne
brieven aan Filips over de nietigheid van zulk eene schijnvertooning. Kortom zij liet zeer duidelijk blijken, dat de ure voor den
vereenigden kruistogt van de Fransche en Spaansche Koningen
tegen hunne onderdanen nog niet gekomen was ; zoodat de groote
zameukomst te Bayonne zonder eenig gevolg afliep. Het werd
niettemin algemeen voor zeker gehouden , dat bij deze gelegenheid
al het noodige was beraamd voor een regelmatig plan om de
Protestanten uit te roeijen , en deze dwaling is door zeer beroemde
geschiedschrijvers van alle partijen tot op onzen tijd voortgeplant.
De geheime brieven van Alva laten echter geen twijfel over om
trent hetgeen werkelijk heeft plaats gevonden.
In den loop der maand November kwamen nieuwe brieven van
Filips in de Nederlanden aan, waarin hij alles bevestigde 'tgeen
hij vroeger geschreven had. Hij schreef een eigenhandigen brief
aan de Inquisiteurs-Generaal Tiletanus en de Bay , prees hunnen
ijver, moedigde hen nog verder aan, beloofde hun zijne hulp en
verzocht hun nadrukkelijk zich door geenerlei bedenking van de
volkomene vervulling hunner pligten te laten afschrikken. Hij schreef
ook een brief aan Peter Titelman , waarin hij de pogingen toe
juichte, door dezen aangewend om de kwalen, waaraan de gods
dienst lijdende was , uit te roeijen , den inquisiteur daarvoor zijne
dankbaarheid betuigde , hem eveneens aanspoorde in zijn godvruchtigen arbeid voort te gaan , en verklaarde vast besloten te
zijn , moeite , kosten , ja zelfs zijn eigen leven niet te sparen om
het Katholijk geloof te handhaven. Aan de Hertogin schreef hij
mede een uitvoerigen brief van de meest ondubbelzinnige strekking.
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Hij ontkende , dat hetgeen hij uit Valladolid had geschreven eenige
andere beteekenis had dan de mededeelingen door Egmont overgebragt. De gevangen genomen Wederdoopers , omtrent wier lot
Margaretha zijn gevoelen gevraagd had , moesten , zoo luidde zijn
bevel, worden ter dood gebragt, en hij voegde er bij, dat hij
desgelijks wenschte gehandeld te hebben ten aanzien van alle an
deren, zonder onderscheid van rang, die verder gevangen geno
men mogten worden. De wijze , waarop het volk in de Nederlan
den zich over de inquisitie uitliet , was , zoo als hij het noemde ,
uiterst onaangenaam voor zijn gehoor. Hij verklaarde dat de in
quisitie , welke reeds onder zijne voorgangers had bestaan,
thans noodzakelijker was dan ooit; en dat hij dan ook niet zou
dulden , dat zij in minachting werd gebragt. Hij vermaande zijne
zuster geen geloof te slaan aan ijdele geruchten omtrent de moeijelijkheden , welke uit de gestrengheid der inquisitie zouden kunnen
voortvloeijen. Veel grooter moeijelijkheden waren te vreezen, wan
neer de inquisiteurs niet met hun arbeid voortgingen , en de
Hertogin werd diensvolgens gelast de wereldlijke regters aan te
schrijven en uit te noodigen geene beletselen aan de inquisiteurs in
den weg te leggen , maar al die hulp te verleenen , welke van hen
gevorderd mogt worden.
De Koning schreef voorts een eigenhandigen brief aan Egmont ,
waarin hij veel van 'tgeen de laatste beslissingen van de vergade
ring der Bisschoppen en Godgeleerden inhielden , zeer toejuichte ,
en den Graaf verzocht hem in de uitvoering van de koninklijke
plannen bij te staan. In godsdienstzaken , schreef Filips , waren
veinzerij en zwakheid , zijns inziens , geheel misplaatst (1).
Toen deze ondubbelzinnige brieven aan den Staatsraad werden
medegedeeld, was de ontsteltenis niet gering. De Hertogin had,
in weerwil van hare innerlijke overtuiging , op minder stellige
voorschriften gerekend. De Prins van Oranje , de Graaf van Eg
mont en de Admiraal hieven luide klagten aan over de handel
wijze van den Koning. Er ontstond eene levendige en langdurige
woordenwisseling. De opgewondenheid sloeg in een oogenblik tot
het volk over. Oproerige geschriften gingen van hand tot hand.
Alle nachten werden dergelijke stukken aangeplakt aan de wonin
gen van Oranje, Egmont en Horne, en deze edelen daarin uitgenoodigd moedig op te treden als verdedigers van het volk en van
X

(1) Correspond. de PH1. II., I. 369—373, 375.
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de godsdienstvrijheid (1). Dagelijks werden gastmalen gehouden in
de huizen der edelen , waarbij de meer jeugdige en vurige rid
ders, door wijn en toorn verhit, hun haat tegen de regering den
vrijen teugel vierden , en zich plegtig verbonden elkander onder
ling te zullen bijstaan om de verdrukte gewesten te beschermen.
Intusschen had de Hertogin de laatste brieven uit Madrid naar
den geheimen raad verzonden , en bragt dit ligchaam in de maand
November over de geheele aangelegenheid een advies uit aan den
Staatsraad, waarin het 'sKonings denkbeelden ondersteunde en
op de noodzakelijkheid wees , om daaraan uitvoering te geven. Ver
mits nu de Koning zich zoo nadrukkelijk ten aanzien van de
plakkaten en de inquisitie had verklaard , bleef er niets anders over
dan de plakkaten op nieuw uit te vaardigen en de Bisschoppen ,
Eaden , Stadhouders en Regters te gelasten alle mogelijke zorg te
dragen , dat zij in al hun omvang werden toegepast (2).
Dit advies werd aan den Staatsraad onderworpen , en door som
mige leden ondersteund. De Prins van Oranje betoonde zich den
zelfden onveranderlijken vijand van de inquisitie, welke hij altijd
geweest was ; doch hij merkte op , dat de bevelen van den Ko
ning zoo stellig en bepaald waren , dat het niet me.er te pas kwam
daarover te spreken. Er bleef weinig anders over dan te gehoor
zamen ; doch hij wiesch zijne handen in onschuld met opzigt tot
de noodlottige gevolgen , welke hij voorzag (3). De keus stond
thans nog slechts tusschen onderwerping en opstand. Dit gevoelen ,
waarvan de juistheid naauwelijks viel te betwisten , werd ook door
Bgmont en Horne voorgestaan.
Viglius daarentegen, was zenuwachtig, gejaagd en beangst, en
verlangde tijd te winnen. Hij zeide, dat wanneer de edelen zulke
heillooze gevolgen duchtten , het beter ware de gevaren , waar
mede de hernieuwde bevelen aan de Stadhouders en stedelijke
besturen ter zake van de inquisitie dreigden , te voorkomen dan
ze te bespoedigen. Door overhaast te werk te gaan zou men even
min aan de bedoelingen van den Koning voldoen , als zijne be
langen behartigen , en het was wenschelijk „ beweging en op
schudding te vermijden.„ De President weidde hierover in het
breede uit , en gaf ten slotte te kennen , dat , wanneer Zijne Ma
jesteit de voorgestelde handelwijze niet mogt goedkeuren , hij bereid
was al de verantwoordelijkheid daarvan alleen te dragen.
(1) HOOFT, II. 06. — (2) HOPPER, 58, 59. — (3) HOPPER, 59, 60.
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Deze houding van den President was voorzeker niet geheel in
overeenstemming met zijn vroeger gedrag. Hij had de meest hef
tige beschuldigingen gerigt tegen allen, die de uitvoering zouden
in den weg staan van het groote plakkaat, hetwelk oorspronkelijk
door hem was opgesteld. Nog onlangs had hij met drift de mee
ning bestreden van die wereldlijke leden der vergadering van god
geleerden, welke de afschaffing hadden voorgestaan van de dood
straf op het misdrijf van ketterij. Met nadruk had hij als zijn
bijzonder gevoelen staande gehouden, dat de oude godsdienst te
niet zou gaan, wanneer de vervolging werd gestaakt, en niettemin
scheen hij thans voor het eerst de oproerkreten van een geheel
volk te hooren en op te merken , en voor die kreten te beven.
Thans nu de worp gedaan was — gedaan overeenkomstig den raad ,
dien hij gedurende zijn gansche leven gegeven had — thans nu
de koninklijke bevelen , dikwerf raadselachtig en weifelend , ein
delijk te duidelijk waren om te worden misverstaan , te stellig om
onuitgevoerd te blijven — meende de President, dat uitstel mo
gelijk was. De gezondheid van den ouden Fries was eerst onlangs
zoo ver hersteld, dat hij weder de zittingen van den raad kou
bijwonen. Zijne tegenwoordigheid aldaar was echter slechts tijde
lijk ; want hij had uit Madrid het gevraagde ontslag ontvangen
met den last om het voorzittersambt (1) te blijven bekleeden tot
dat zijn opvolger Karel van Tisnacq zou zijn aangekomen. Dus
was de Hertogin genoodzaakt, om, zoo als Viglius het zelf uit
drukte , nog eenige maanden „ haren ouden Palinurus „ (2) aan
het roer te laten , iets 'twelk haar alles behalve aangenaam was ,
daar zij alle vertrouwen op haren stuurman verloren had. Wij mo
gen veronderstellen, dat hij den korten tijd, gedurende welken hij
nog aan het woest geweld der opgeruide volksdriften zou bloot
staan, wenschte te gebruiken om de bewogen gemoederen tot
bedaren te brengen ; doch hij goot de olie zijner welsprekendheid
hier te vergeefs uit. Niemand ondersteunde zijne voorstellen. De
Hertogin , schoon vol angst voor de waarschijnlijke gevolgen , be
sefte dat het onmogelijk was , de stellige bevelen van haren broe
der ter zijde te leggen. Dien ten gevolge werd een bevelschrift
opgesteld, krachtens hetwelk de kerkvergadering van Trente , de
plakkaten en de inquisitie zonder verwijl , en voor het vervolg tel
kens na verloop van zes maanden , in elke stad en elk dorp van
(1) GROEN v. PBINST., Archives, etc., I. 442. Vit. Viglil, 45.
(2) Vit. Viglil, 45.
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de Nederlanden moesten worden afgekondigd (1). Het pleit was
beslecht , en de Prins van Oranje zeide fluisterend tot dengene ,
die naast hem in den raad gezeten was , dat zij nu weldra den
aanvang zouden beleven van het meest geduchte treurspel , 'twelk
nog ooit was opgevoerd (2). Deze voorspelling bewees , dat de
Prins in de toekomst wist te lezen , terwijl de hatelijke opmerking
van den president, dat de profetie op een blijden, pralenden toon
was gedaan (3) , door. elke handeling van het leven des zieners
werd gelogenstraft.
Het bevelschrift werd uitgevaardigd. Wederom hoorde men op
de marktplaats van elke stad en elk dorp van de Nederlanden de
inquisitie openlijk afkondigen. Alle twijfel , welke tot nu toe om
trent de denkwijze der regering bestaan had , was weggenomen.
Voortaan stond het niet meer vrij de vraag te behandelen of de
plakkaten wel strookten met het staatsregt der verschillende ge
westen — of hunne bepalingen wel vereenigbaar waren met de
privilegiën van het land. De wanhoopskreet van een geheel volk
steeg ten hemel. Het bevelschrift werd met een vloed van verwenschingen ontvangen. De tot razernij gestegen volkswoede sloeg
als eene gloeijend roode, dreigende vlam (4) boven de huizen van
elke stad, van elk dorp uit. Onmogelijk was het langer de nade
rende worsteling te miskennen. Het vreesselijke treurspel, 'twelk de
groote wachter 's lands zoo lang reeds en telkens op nieuw had
voorzegd , kwam te midden van eene plegtige rust steeds meer en
meer nabij. Het bijgeloof der eeuw zag bovennatuurlijke en nood
lottige voorteekenen aan den hemel. Vijandelijke légers schenen
strijd te voeren in de wolken; bloedregen viel op de aarde neder ;
de engel der verwoesting reed op den stormwind.
Het gansche volk bijkans had zijn flagelijksch bedrijf gestaakt.
De handel was verlamd. Antwerpen werd als door eene aardbeving
op zijne grondvesten geschokt; het was als of een afgrond zich
opende om zijne welvaart en zijn gansche bestaan voor altijd te
verzwelgen. De vreemde kooplieden, fabriekanten en werklieden
vloden uit de stad als had de pest binnen hare poorten gewoed.
Welvarende steden schenen weldra ontvolkt te zullen zijn; de
(1) BOB, I. 32, 33. METEBEN, II. 37.
(2) «Visuros nos brevi egregiae tragoediae initium. /, — Vit. Viglii, 45.
(3) » Quasi laetus , gloriabundusque. » — Ibid.
(4) a Depuis icelles publiées par lettres de S. A. aux evesques, consaulx et
bonnes villes, c'est chose incroyable qaelles Hammes jecta Ie feu, d'auparavaut
caché sonlz les cendres , » etc. , etc. — HOPPER , Ree. et Mem. , 62.
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groote hoofdstad van het land vertoonde schier geen leven meer (1).
De eersten des lands deelden in de algemeene verontwaardiging.
De Markgraaf van Bergen, de jonge Mansfeld, de Baron van
Montigny, weigerden openlijk de plakkaten binnen de gewesten,
onder hun bewind gesteld, ten uitvoer te leggen. Uitstekende
mannen verzetten zich in koene en bittere taal tegen de dwin
gelandij der regering, en spoorden tot verzet aan. De Nederlan
ders, zoo werd met nadruk beweerd , waren niet zulke redelooze
wezens, dat zij de betrekking van vorst en volk onderling niet
zouden begrijpen. Integendeel zij wisten, dat de verpligting van
een Koning jegens zijne vasallen even heilig was als de pligten
der onderdanen jegens hunnen heer (2).
De vier voornaamste steden van Brabant traden het eerst op
met eene regelmatige klagte over de aangedane kreuking. Een
uitvoerig en bondig vertoog werd in hun naam opgesteld en aan
de Landvoogdes aangeboden. Het hield in, dat door het onlangs
uitgevaardigde bevelschrift onderscheiden artikelen van de „ Joyeuse
entrée" geschonden waren. Dat aloude privilegie had de magt van
de geestelijkheid beperkt, en deze had zich op de instandhouding
dier beperking niet minder naijverig betoond dan het volk. Diensvol
gens was geene kerkelijke regtbank toegelaten geweest, met uit
zondering van die van den bisschop van Kamerijk, wiens regtspraak uitdrukkelijk bepaald was tot drie soorten van zaken —
namelijk al hetgeen betrekking had tot huwelijken, testamenten
en goederen in de doode hand.
Het ware overbodig tegenwoordig nog de vraag te behandelen,
of de voorschriften aan de inquisiteurs gegeven en de uitvaardi
ging der plakkaten in strijd waren met de „blijde inkomst."
Ingezetenen uit hunne woningen te halen en ze, na een kort
voorafgaand onderzoek, te verbranden, strookte zeker niet met
de letter en den geest van het Brabantsche Jiabeas corpus , waar
door de onschendbaarheid der woning en een regelmatig geregtelijk onderzoek waren verzekerd en door den vorst bezworen;
niettemin was dit de gewone handelwijze geweest van de inqui
siteurs overal het gansche land door. De klagt van de vier steden
werd door de Hertogin in handen gesteld van den raad van
Brabant. De kanselier, of president-regter van die regtbank, was,
(1) HOOFT, II. 68. BOR, I. 34, 35.
(2) HOPPER, 63, sqq. BOR, I. 35. METEREN, II. 37. HOOFT, II. 68, 69.
Supplément k l'Hist. des guerres civiles du père F. Strada, par FOPPENS
(Amst. 1729) , II. 291 , 292. Brief van Margar. v. Parma.
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gelijk iedereen wist, omgekocht en geheel en al een werktuig van
de Spaansche regering. Zijne pogingen om de handelwijze van het
bestuur te ondersteunen, bleven echter vruchteloos. De Hertogin
gaf last, dat in de archieven van de provincie zou worden on
derzocht of vroeger niet reeds hetzelfde als thans had plaats ge
had, en noodigde den raad uit zijn advies over het klaagschrift
uit te brengen (1). De zaak was te eenvoudig om er veel over te
redetwisten of lang over te adviseren ; doch men deed eene poging
om zich te verschuilen achter duistere volzinnen. Het antwoord
van den raad was weifelachtig en dubbelzinnig (2). De Hertogin
verlangde een duidelijk en stellig antwoord aan de vier steden.
Dus gedrongen verklaarde de raad van Brabant ronduit, dat nooit
eenige soort van inquisitie in de provinciën had bestaan (3). Het
was niet mogelijk een ander antwoord te geven; doch niettemin
waren Viglius en zijne vrienden in den geheimen raad uitermate
verstoord over het uitgebragte advies. Men gaf evenwel toe, niet
tegenstaande, naar het oordeel van sommigen, de overwinning,
dus door eene zoo belangrijke provincie behaald, een slecht voor
beeld zou geven aan de bevolking van andere deelen des lands.
Brabant werd vrij verklaard van de inquisitie. Middelerwijl nam
het getal pamfletten, spotprenten, schimpschriften en allerlei soort
van volksblaadjes dagelijks toe. „Het regende libellen in de stra
ten ," om eene uitdrukking van dien tijd te bezigen. Des nachts
werden zij aan al de voornaamste huizen van Brussel aangeplakt.
In die stukken werden allen , die het vaderland lief hadden , opge
roepen om te strijden, zoowel met het zwaard als met het woord,
en het onregt te herstellen. Bijtende spotschriften , hartstogtelijke
en ernstige vertoogen werden aan de Hertogin gerigt. Al deze ge
schriften werden , zoodra zij uitkwamen , door het volk als het
ware verslonden. „Wij zijn bereid," zoo luidde het in een merkwaardigen brief aan den Koning , „ voor het evangelie te sterven ;
doch wij lezen daarin : „ geef den Keizer wat des Keizers is , en
Gode wat Godes is." Wij danken God, dat onze vijanden zelve
gedwongen zijn onze godsvrucht en lijdzaamheid te erkennen ,
zoodat het tot een spreekwoord is geworden : „ hij is geen hoer
eerder noch een dronkaard, hij behoort tot de nieuwe sekte." En
niettemin , in weerwil van deze gunstige getuigenissen , is er geene
(1) STRADA, V. 168. HOOFT, II. 69. HOPPER, nbi sub.
(2) BOR, 39, 40. HOOFT, HOPPER, ubi sub.
(3) HOPPER, 64, 65. BOR, Hoon ubi sub.
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straf denkbaar, waarmede wij niet worden bedreigd" (1). Dit
beroep op de zuivere zeden van de puriteinen der Nederlanden
was de regtvaardiging van martelaren — geenszins de zelfverheffing
van Farizeën. De zaak zelve was boven allen twijfel. Waren de
leerstellingen dier menschen streng, hun levenswandel was rein.
Zij behoorden in het algemeen tot den middelstand en de lagere
klassen der maatschappij. Zij waren nijvere werklieden, die wenschten te leven in de vreeze Gods en in eerbied voor hun Koning.
Zij werden beschermd door edelen en andere aanzienlijken, onder
scheidene van welke later met ijver het geloof omhelsden, 'twelk
zij eerst slechts uit eene edelaardige aandrift hadden verdedigd.
In karakter en toestand hadden zij veel overeenkomst met de Engelsche Puriteinen , die drie vierde van eene eeuw later eene wijkplaats zochten in de republiek der Nederlanden en van daar heen
gingen om het Amerikaansche gemeenebest te stichten. Het onder
scheid bestond hierin, dat de Nederlanders blootgesteld waren
aan langduriger vervolging en een veel zwaarder martelaarschap
hadden door te staan.
Tegen het einde van het jaar (1565), 'twelk onder zulk eene
algemeene treurigheid ten grave daalde, zien wij in de kronijken
van dien tijd een enkelen lichtstraal door de donkere wolken
heenbreken. Dat vrolijke zonlicht valt alleen op de hoogere kringen
van het Vlaamsche volksleven ; doch het is treffend een blik te
werpen op die edelen , van welke velen zulken heldenmoed zouden
betoonen , zulk een ongelukkig lot hadden te wachten , en te zien ,
hoe zij , in de schaduw van het naderend gevaar, zich nog ver
maakten met de ridderlijke feesten van hun land en hun tijd. Ter
eere van het huwelijk van den Baron van Montigny met de dochter
van den Prins van Espinoy werd een luisterrijk steekspel gehouden
op het kasteel van Antoing. Oranje, Horne en Hoogstraaten traden
met eene uitdaging op en behaalden de overwinning op al hunne
tegenstanders, onder welke zich Egmont en andere beroemde rid
ders bevonden (2).
Dus snelden schitterend en vrolijk de eerste uren voorbij van
dat huwelijk , 'twelk nog geen zes maanden daarna zoo treurig
zou eindigen. Het lot, 'twelk den ridderlijken bruidegom in de
gevangenis van Simancas verbeidde, zou eerlang worden geboekt
(1) BOR , I. 43—50. II. 53. HOOPT , 70 , 71.
(2) Archives et Correspond. , I. 421. I'ASQ. os LA BARRE , MS.
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op eene van de meest zwarte bladzijden der geschiedenis van Filips'
dwingelandij.
Vóór het einde des jaars werd te Brussel een nog grootscher
huwelijksfeest gevierd , waarvan de held , op een later tijdstip ,
een beslissenden invloed op het lot van de Nederlanden zou uit
oefenen. De lezer zal zich herinneren , dat Alexander , Prins van
Parma , in de maand April met Egmont , die toen uit Spanje
terugkeerde , in de Nederlanden was gekomen. De Hertogin was
opgetogen geweest over de verschijning van haren zoon , die op
dat tijdstip den ouderdom van twintig jaren had bereikt, doch al
reeds een volkomen ridder was. Het had haar bovenal genoegen
gedaan te zien, dat hij zóó geheel en al een Spanjaard was „iu
zijne manieren, zijne kleeding en zijn spreken," dat het scheen
als of hij nooit eenig ander land bezocht had dan Spanje, noch
eenige andere taal had gesproken dan Spaansch (1).
De edelen aan het Vlaamsche hof deelden niet in de bewonde
ring der moeder voor haren zoon. Het viel niet te ontkennen , dat
de Prins een schoon en kloek jongman was ; doch hij was daarbij
zoo grenzeloos trotsch en laatdunkend , dat hij zelfs diegene van
zich afstootte , welke het meest van allen geneigd waren den zoon
van Margaretha eere te bewijzen. Hij bragt den tijd meestal in
trotsche afzondering door , gebruikte zijn maaltijd gewoonlijk alleen
in zijne eigene vertrekken en verwaardigde de Nederlandsche edelen
naauwelijks met een blik (2). Zelfs Egmont , aan wiens zorg Filips
hem meer bijzonder had aanbevolen, werd met minachting behandeld.
Wanneer hij soms een of twee van de edelen aan zijne tafel noodigde, zat hij alleen met plegtige majesteit boven aan, terwijl de
gasten, die hij naauwelijks een enkel woord toesprak, aan het benedeneind op zitbanken in plaats van stoelen waren geplaatst (3).
Zulk eene hoovaardij was , zoo als zich denken laat , ten hoogste
kwetsend voor edelen , die gelijk de Nederlandsche zich onder
scheidden door hun hooghartig karakter, doch van uiterlijke vor
men weinig werk maakten. Het duurde dan ook niet lang of zij
hielden zich op een afstand, daar zij het voldoende rekenden in
dien zij van Filips zulk eene aanmatiging verdroegen. De Hertogin
moedigde eerst den jongen Prins in zijn trots aan , doch weldra
deed het haar leed , toen zij de uitwerking van zijn gedrag gade(1) Correspond. de Phil. II , I. 354.
(2) Papiers d'Etat, IX. 224.
(3) Ibid. H Aa bas boult de la table sur scabeanx.»
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sloeg. Algemeen was het oordeel, dat de jonge Prins louter be
stond uit trotschheid en onbescheidenheid. „De man beteekent
niets," (1) zeide Chantonnay. Deze uitdrukking was zeker niet
gelukkig. Het zou toch blijken dat de man meer beteekende dan
al de landvoogden , welke Filips achtereenvolgens naar de Neder
landen zond: doch dit bewijs bleef voor latere tijden bewaard.
Intusschen hield zijne moeder zich bezig met zijn aanstaande hu
welijk, hetwelk haar in de grootste verlegenheid bragt. Hij was
in den aanvang van het jaar verloofd met Donna Maria van Por
tugal. Diensvolgens werd het noodig geacht eene vloot van ver
scheidenen schepen naar Lissabon te zenden , om de bruid naar de
Nederlanden over te brengen (2) , daar bepaald was , dat het huwe
lijk te Brussel zou worden voltrokken. Deze vloot eischte eene
aanzienlijke uitgave , en de toebereidselen voor gastmalen ,
tournooijen en andere feesten hadden op zulk een kostbaren
voet plaats , dat de Hertog , Margaretha's gemaal , zeer ontevre
den was over hare verkwisting. Het volk, 'twelk haar geenszins
beminde (3) , hief bittere klagten aan over de buitensporige weelde ,
welke dus in een tijd van duurte en beroering werd ten toon ge
spreid. Onderscheidene edelen dreven den spot met hare verlegen
heid. Om alles de kroon op te zetten, was de jonge Prins verpligtend genoeg, ten aanhoore van zijne moeder, de hoop te ken
nen te geven, dat de vloot, die toen van Portugal onder zeil was ,
met al hetgeen zij bevatte, door de zee mogt worden verzwol
gen (4).
De arme Hertogin was door dit alles uitermate gedrukt. De
„dwaze en schandelijke uitgaven", (5) welke zij voor het huwelijk
had gedaan , de verwijten van haren echtgenoot , de bijtende scherts
der edelen , de onbetamelijke gezegden van haren zoon , de be
spotting van het volk , gevoegd bij de gewigtige staatszaken , waar
onder zij gebukt ging , grepen haar dermate aan , dat zij dagen
achtereen niet te voorschijn kwam en allertreurigst uren lang zat
te weenen. Hare droefheid was het onderwerp van alle gesprek(1) GROEN v. PBINST., Archives, etc., I. 394. — » Certes jusques a mam
tenant nihil est in homilie je ne scay que ce sera avee Ie temps. »
(2) Papiers d'Etat, IX. 218, 385, 386, 601.
(3) Archives et Correspondance , I. 425.
(4) Ibid. , IX. 386, 601. — » Le jeune homme sciente matre dict qu'il
vouldroit que tout ce que vad et reviendra demeurast au fond de la mer. «
(5) «La fol1e et oultrageuse depense des nopces,» etc. — Papiers d'Etat, IX.
601.
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ken (1). Niettemin kwam de vloot in het najaar aau, en bragt de
jeugdige Maria in de Nederlanden. Zoo men de getrouwe geschied
schrijver van het huis van Farnese mag gelooven, was deze jonge
dame het puik der Prinsessen (2). Zij was de dochter van Prins
Eduard , en kleindochter van Jan den Derde. Zij was jong en
schoon ; sprak latijn en grieksch ; was zeer ervaren in wijsbegeerte,
wiskunde en godgeleerdheid (3). De Schriften, beide het oude en
het nieuwe verbond , kende zij als haar a b c , en in de kerkva
ders was zij even goed te huis als de beste bisschop. Zij was zoo
streng regtzinnig, dat zij, door storm genoodzaakt in Engeland
binnen te loopen, alle gemeenschap met Koningin Elisabeth we
gens hare ketterij afwees; daarbij was zij zoo uitstekend kuisch,
dat zij noch de sonnetten van Petrarcha kon lezen, noch op den
arm van een heer leunen (4). Hare kieschheid had op dit punt
inderdaad zulk eene hoogte bereikt, dat zij eens toen in het
schip, 'twelk haar naar de Nederlanden voerde; brand ontdekt
werd, een ruwen zeeman, die zich gereed maakte haar te red
den, op bestraffenden toon toevoegde, dat zij minder zou wor
den verontreinigd door het vuur dan door de aanraking van een
man (5). Gelukkig werd het vuur gebluscht en deze feniks van
Portugal mogt ongedeerd op het koude strand van Vlaanderen
aan wal stappen.
In weerwil van de nog versche tranen der Hertogin, en de
laatdunkendheid van den Prins, was de komst van Donna Maria
het sein voor groote feesten aan het Brusselsche hof. Het was even
eens van dit tijdstip dat eene beweging van verborgen en gewigtigen aard zou dagteekenen. De ridders van het Gulden Vlies
(1) « Que l'on sqa.it & parier par toute la ville de cette plorerie. » — Ibid.
(2) STRADA, IV. 157—162.
(3) Ibid. •— » Predicabaturque una ingenio omnia compretendere : Latina
lingua expedite ac perbene loqui : Graecas litteras proxime callere : philosophiam
non ignorare : mathematicorum disciplinas apprime nosse : divina utriusque Testamenti oracula in promptu habere. »
Deze prinses mogt , hoe jong ook , met den eerwaardigen Faust uitroepen :
«Habe nun Philosophie
Juristerei und Medicin
Und leider ach : Theologie
Durchstudirt mit heissem Bemuhen , » etc.
De lofredenaars van gekroonde hoofden uit de zestiende eeuw waren niet ge
woon hun werk ten halve te doen.
(4) STRADA, IV. 127—162.
(5) — «Tu vero, inquit, manum actutum abstine: quasi non minus ab hujus , quam &. flammarum tactu timeret sibi , » etc. — Ibid.
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waren vergaderd, en Viglius sprak voor hen eene zijner meest
doorwrochte redevoeringen uit. Hij weidde in het breede uit over
de bijzondere lotgevallen van den heiligen Andreas , den bescherm
heer der Orde, en deelde eenige bijzonderheden mede van een
gesprek, 'twelk die eerwaardige man eens met den Proconsul
zEgeas gehouden had (1). Zijn verhaal bragt hem tot de slotsom,
dat zamenwerking noodig was tusschen de eerste edelen en hooge
geestelijken tot handhaving van het Katholiek geloof: den adel
en de kerk noemde hij de twee pilaren , waarop het gansche
maatschappelijke gebouw rustte. Misschien werd de president wat
langwijlig in zijne rede; misschien begon zijne predikatie, even
als die van den denkbeeldigen aartsbisschop van Grenada, eenigzins de kenmerken te dragen van de beroerte, welke hem nog
niet lang geleden had getroffen; misschien ook dat, nu de orde
vergaderd was om feest te vieren, de jongere edelen ongeduldig
werden bij het aanhooren van eene zeer lange en hoogst deftige
redevoering. Hoe het zij, toen de zitting afgeloopen was, werd
er niet weinig gelagchen over hetgeen men gehoord had. De
Hammes, gewoonlijk „Toison d'Or" genaamd, raadsheer en wa
penkoning van de Orde, zeide dat de president een gezigt had
gehad en in een droom met den heiligen Andreas had gesproken.
De Markgraaf van Bergen vroeg hoe hij toch zoo in bijzonderhe
den was bekend geworden met de denkbeelden van den heilige.
De president nam deze opmerkingen eenigzins euvel op , en van
schertsen kwam het weldra tusschen de aanwezigen tot eene ern
stige en levendige woordenwisseling over de groote vragen van
den dag. Het werd Viglius weldra duidelijk dat de Hammes en
anderen van zijne vrienden zich met gevaarlijke zaken hadden in
gelaten. Hij begon met een meer scherpziend oog op te merken , dat
de volksketterij meer en meer tot de hoogere klassen doordrong ;
doch het was de president niet alleen, die ontdekte hoezeer de
smetstof zich verspreidde. De gehouden bijeenkomst, de losse
scherts, die zoo spoedig van lagchen tot ernstigen redetwist was
omgeslagen , de snelle wisseling van denkbeelden , en de geheim
zinnige wijze, waarop mededeeling van gedachten over verboden
onderwerpen had plaats gehad, werden feiten van geschiedkundig
gewigt. Gedurig waren er zamenkomsten van edelen , die in den
loop der feesten, bij het huwelijk van Montigny en Parma gege(1) Vita Viglii, 44.
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ven, ontdekt hadden, dat zij in het geheim dezelfde gevoelens
aankleefden omtrent de gewigtigste vraagstukken (1). Wat het ge
volg van deze zamenkomsten was , zal ons uit het volgende hoofd
stuk blijken.
Intusschen werd op den ll"i November 1565 het huwelijk
.van Prins Alexander met Donna Maria zeer plegtig door den Aarts
bisschop van Kamerijk in de hofkapel te Brussel voltrokken. Den
Zondag daaraanvolgende werd het bruiloftsgastmaal gehouden in
dezelfde zaal, waar tien jaren te voren, de grootvader van den
Hertog afstand had gedaan van den keizerlijken troon. Even als
bij die gelegenheid waren de muren behangen met het prachtig
tapijt, de geschiedenis van Gideon voorstellende, terwijl de rid
ders van het Gulden Vlies en al de grooten des lands waren zamengekomen om de plegtigheid luister bij te zetten (2). De Ko
ning werd vertegenwoordigd door zijn gezant in Engeland , Don
Guzman de Silva, die tot dat einde te Brussel kwam, en wien
deze eer te beurt viel, omdat hij, volgens de beschrijving van
Armenteros, buiten en behalve zijne bekwaamheid als staatsman,
zoo bedreven was in de kunst om de dames aangenaam bezig te
houden (3). In het begin van de maand December werd een schit
terend steekspel gehouden op de groote markt te Brussel, bij
welke gelegenheid de Hertog van Parma, de Hertog van Aerschot
en Graaf Egmont tot regters waren benoemd. De uitdaging was
geschied door Graaf Mansfeld, bijgestaan door zijnen zoon Karel,
die beroemd was onder de edelen van het land' wegens zijne
vaardigheid in zulke spelen. Graaf Karel ontving bij die gelegen
heid den zilveren beker van de koningin van het feest ; de Graaf
van Bossu behaalde den prijs wegens het breken van de meeste
lansen; de Heer van Beauvoir wegens de prachtigste intrede in
het krijt; Graaf Lodewijk van Nassau wegens zijne moedige hou
ding in de mêlée. Denzelfden avond werd aan de edelen en aan
het vorstelijk bruidspaar, door de stad Brussel een luisterrijk
gastmaal in het fraaije stadhuis aangeboden. Bij die gelegenheid
werden de prijzen, op het tournooi behaald, onder de luide
toejuichingen van alle feestvierenden, aan de overwinnaars uit
gereikt.
(1) BOR, II. 53. HOOPT, II. 70, 71.
(2) «E LA BARRE MS., 57.
(3) «Tiene tambien gracia y donaire con las damas en las cosas de passatiempo y entretenimiento. » — Corresp. de Phil. II., I. 365, 366.
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Dus eindigde het jaar 1565 met gastmalen, tournooijen en on
der het vrolijk gelui der klokken; — vrolijkheid bedekte als een
dun goudwaas de oppervlakte der maatschappij, terwijl een doodelijke haat tegen de inquisitie het gemoed der natie vervulde ,
en het vuur van den burgeroorlog, 'twelk geen der toen levende
personen zou zien uitbluschen, alreeds begon te ontvlammen.
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Franciscus Junius. — Zijne leerrede in het huis van Culembttrg. —
Het Compromis. — Sint Aldegonde , Lodewijk van Nassau ,
„Toison d'Or," Karel van Mansfeld geschetst. — Inhoud van
Jtet compromis. — Houding van Oranje. — Zijn brief aan de
Hertogin. — De onderteekenaars van het compromis. — De ver
bonden edelen te onbedachtzaam in hunne gesprekken. — Oranje
doet Filips bespieden. — Misnoegen van de edelen. — Gedrag
van Egmont. — Wanhoop van het volk. — Velen nemen de wijk
naar Engeland. — Gevolgen van deze landverhuizing. — Het
verzoekschrift. — Zamenkomsl te Breda en te Hoogstraaten. —
Overdreven voorstellingen van het verzoekschrift in den staats
raad. — besluiteloosheid van de Hertogin. — Vergadering van
Aanzienlijken. — Beraadslaging over het verzoekschrift en de
inquisitie. — Karakterschets van Brederode. — Het verzoekschrift
wordt naar Brussel gebragt en aan de Landvoogdes aangebo
den. — Ontsteltenis van Margaretha. — Aanspraak van Bredrrode. — Korte inhoud van het verzoekschrift. — Merkieaardir/e
scheldnaam door Berlaymont gebezigd. — Beraadslaging in den
staatsraad. — Beschikking op het verzoekschrift. — Men komt
tegen de beschikking op. — Antwoord van de Hertogin. — Aan
spraak van d'Esquerdes. — Antwoord van Margaretha. — Merk
waardig gastmaal ten huize van Culemburg. — De naam van
„ Geuzen" aangenomen, — Oranje , Egmont en Home maken een
eind aan de onstuimige bijeenkomst. — Kleeding van de „geu
zen." — Brederode te Antwerpen. — Verschrikkelijke strafoefe
ning te Oudenaarde. — Andere dergelijke wreedheden in de ove
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rige provinciën. — Ontwerp van de „Moderatie." — Gevoelens
van Oranje op liet stuk van de godsdienst. — Zijn verzoek om
ontslag uit al zijne betrekkingen niet aangenomen. — Strekking
van de „ Moderatie. " — Egmont te AtrecM. — Beraadslaging over
de „Moderatie." — WeifelacMigneid van Egmont. — Mowtigny
en Bergen als gezanten naar Spanje. — Voorschriften hun ge
geven. — Geheime Briefwisseling van Filips met den Paus over
(te Nederlandsche inquisitie en de plakkaten. — Groene- of graspreek in de Nederlanden. — Model te Gent. — Korte schets van
andere predikers. — Beweging te Doornik. — Peter Gabriël te
Haarlem. — Graspreek nabij Antwerpen. — Verlegenheid van
de Landvoogdes. — Beweging te Antwerpen. — De pensionaris
Wesembeke naar Brussel gezonden. — Oranje te Antwerpen. —
Zijn vaderlandslievend gedrag. — Verkeerde opvatting van de
Hertogin. — Overdreven ijver van Dr. RitJiovius. — Bijeenkomst
. te Sint Truyen. — Vergadering te Duffel. — Lodewijk van Nas
sau afgevaardigd naar de Landvoogdes. — Vruchtelooze onder-.
Jiandelingen.

De meest merkwaardige gebeurtenis in het begin van het jaar
1566 was het bekende Compromis. Dit stuk, waarin de onderteekenaars zich verbonden om aan de inquisitie weerstand te bieden
en elkander onderling te verdedigen tegen alle gevolgen van zulk
een tegenstand, was waarschijnlijk het werk van Filips van Marnix, Heer van Sint Aldegonde. De oorsprong echter van dit ver
bond is in nevelen gehuld. De grondslagen daarvan waren bereids •
in het laatste gedeelte van het voorgaande jaar gelegd. Het hu
welijk van den Prins van Parma met de Prinses van Portugal had
aanleiding gegeven tot onderscheidene feesten , niet alleen te Brus
sel maar ook te Antwerpen. De groote handelstad had de heuge
lijke gebeurtenis met een prachtig gastmaal gevierd. Er was, als
naar gewoonte, keur geweest van eerepoorten, vergroende stra
ten , monarchale aanspraken en verhevene gevoelens. Het hoofd
sieraad van de tafel had bestaan uit een treffelijk stuk gebak,
hetwelk zeer getrouw den togt voorstelde van Graaf Mansfeld en
zijne vloot naar Portugal, om de bruid af te halen, met uitste
kend bewerkte beelden in suikerwerk, welgelijkende afbeeldingen
ongetwijfeld van de voornaamste personen gedurende de meest
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belangrijke oogenblikken van de reis (1). Op hetzelfde oogenblik
echter, dat men zich aldus vermaakte, had te Brussel eene bij
eenkomst plaats van mannen, die zich met ernstiger zaken zou
den bezig houden dan met gebak en suikerwerk. Op den dag
zelven van het huwelijk van Alexander van Parma , werd Franciscus Junius, een hervormd leeraar, die toen te Antwerpen woonde ,
uitgenoodigd om te Brussel eene leerrede te komen houden bij
den Graaf van Culemburg, in het huis door hem bewoond aan de
Paardemarkt (thans kleyne Zwoel genaamd), voor een klein gezel
schap van omstreeks twintig personen (2).
Franciscus Junius, uit een adellijk geslacht van Bourges ge
sproten , stond aan het hoofd van de geheime fransche gemeente
van Hugenoten, te Antwerpen. Hij was nog zeer jong; want hij
had, op naauwelijks twintigjarigen leeftijd, Geneve, waar hij was
opgevoed, verlaten om de geheime kerk onder zijne hoede te ne
men (3). Hij had zich echter bereids een grooten naam gemaakt
door zijne kunde, zijne welsprekendheid en zijn moed. Reeds tegen
het einde van 1565 was het bekend geworden, dat Junius in
heimelijke betrekking stond met Lodewijk van Nassau en belast
waa met het ontwerpen van een verzoekschrift aan de regering be
trekkelijk de inquisitie en de plakkaten. Er werd bevel gegeven hem
gevangen te nemen. Een zeker schilder te Brussel nam den schijn
aan van tot de nieuwe godsdienst te zijn overgegaan, ten einde
toegang te verkrijgen tot de gemeente en daarna het loon der
aanklagt te genieten. Hij speelde zijne rol zoo goed, dat het hem
vergund werd meerdere zamenkomsten bij te wonen, gedurende
welke hij eene afbeelding maakte van den leeraar, die hij vervol
gens aan de Hertogin Landvoogdes ter hand stelde , onder mededeeling van allerlei bijzonderheden omtrent de levenswijze van
Juuius en de plaats, waar hij woonde. Niettemin mogt het der
regering, in weerwil van deze hulp, niet gelukken hem in han
den te krijgen. Hij ontsnapte naar Breda en zette zijn arbeid
voort ten spijt der vervolging. Zijn moed kan ouder anderen
daaruit blijken , dat hij eens eene leerrede hield en de leerstel
lingen van de hervormde kerk met zijne gewone welsprekendheid
voordroeg in een vertrek, 'twelk uitzag op de markt, waar op dat
zelfde oogenblik onderscheiden ketters verbrand werden, terwijl
(1) METEREN, II. 36.
(2) BRANDT, I. 289. sqq. Ex vita F. Junii ab ipso conscrinta, i>. 10, apud
BRANDT. — (3) Vita Junii, 14, 15, 16.
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de gloed van het vuur, 'twelk die broeders in het geloof ver
teerde , zijn flikkerend schijnsel door de glasramen van het vertrek
naar binnen wierp. Deze was de man, die op den trouwdag van
Parma in het paleis van Culemburg als leeraar optrad. De ede
len, die naar hem hoorden, onderhielden zich na afloop der gods
dienstoefening over zeer ernstige aangelegenheden. Junius nam
geen deel aan hunne gesprekken; doch in zijne tegenwoordigheid
werd besloten, dat een verbond zou worden aangegaan tegen de
„ barbaarsche en woeste inquisitie , " en dat men zich onderling
tot dit groote doel, zoowel binnen als buiten de Nederlanden zou
vereenigen (1). Junius, die een en ander dus uitvoerig opgeeft,
vermeldt niet de namen van de edelen, voor welke hij preekte.
Het is aannemelijk, dat sommigen hunner de meest vurige
ijveraars en de aanzienlijksten waren onder die eenigzins ge
mengde menigte, door welke het Compromis later onderteekend
werd.
Omstreeks denzelfden tijd zien wij Lodewijk van Nassau, Nikolaas van Hammes en eenige andere edelen elkander te Spa ont
moeten. In deze geheime bijeenkomst werden de grondslagen voor
het Compromis bepaald gelegd (2). Later werd een geschrift op
gemaakt, 'twelk in den aanvang van 1566 ter teekening rond
ging. Het is alzoo onjuist te meenen , dat dit merkwaardig stuk
door allen gezamenlijk in eene plegtige zamenkomst is ondertee
kend en bezworen, gelijk de verklaring der Amerikaansche onaf
hankelijkheid, of zoo als later is geschied bij andere gebeurtenis
sen in den Nederlandschen opstand , waar het opzettelijk op eene
soort van tooneelvertooning was toegelegd. Onderscheidene afschrif
ten van het compromis werden heimelijk rondgezonden , en in
den loop van twee maanden hadden omstreeks twee duizend per
sonen geteekend (3). Het oorspronkelijke stuk droeg slechts drie
handteekeningen , die van Brederode, Karel van Mansfeld en Lo(1) Vita Junii, p. 15, 16. apud BRANDT, 289, 290.
(2) Dit Wijkt uit het vonnis op den 17en Mei 1568 door den Bloedraad
tegeu van Hammes (Toison d'Or) gewezen. » Charge d'avoir este ung des autheurs de la seditieuse et pernicieuse conjuration et ligue des confederez (qn'ils
appellent compromis) et d'icelle premièrement avoir jecte les fondements a la
fontaine de Spa, avecq Ie Comte Loys de Nassau et aultres, et après environ
Ie mois de Uecembre 1565 l'arreste, la signe et jure en ceste ville de Bruxelle
en sa maison et a icelle attire et induict plusieurs aultres. » Registre des Condamnes et Bannis a cause des Troubles des Pays-Bas, dep. l'an 1568 a 1572.
Chambres des Comptes, III. MS., in het Archief te Brussel.
(3) Correspond. de Phil. II., I. 400.
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dewijk van Nassau (1). Gewoonlijk wordt het toegeschreven aan
de pen van Sint Aldegonde, schoon dit niet boven allen twijfel
verheven is (2). Dan hoe dit zij, zeker is het, dat hij een van de
eerste oprigters en van de grootste voorstanders was van het roem
ruchtig verbond. Sint Aldegonde komt eene plaats toe onder de
meest bekwame mannen van zijn tijd. Hij stamde af van een oud
adellijk geslacht, zoo als hij door eene menigte bewijzen, uit de
geschiedenis en de wapenkunde geput, wist aan te toonen tegen
de schrijvers van een schotschrift, die hem onder meer andere
misdrijven verweten uit onedel bloed te zijn gesproten. Nadat hij
had betoogd „dat hij van vaders en van moederszijde van ech
ten, ouden adel was," rigtte hij zich m mannelijke taal tot zijne
aanvallers. „ Zelfs al ware ik niet van adellijk bloed , " zeide hij ,
„zou ik niets meer of minder deugdzaam of eerlijk zijn, en nie
mand kan mij beschuldigen eer of pligt te hebben verzaakt. Kan
er wel grooter dwaasheid zijn dan zich te beroemen op de deugd
of op de dapperheid van anderen, zoo als vele edelen doen,
die , vermits zij noch deugd in hunne ziel , noch wijsheid in hun
hoofd hebben, geheel nutteloos zijn voor hun land! En toch zijn
er menschen, die, omdat hunne voorouders eenige dappere daad
hebben verrigt, zich zelven in staat rekenen een geheel land te
besturen , terwijl zij van hunne jeugd af niets anders geleerd
hebben dan even als weerhanen met het hoofd zoowel als met de
hielen te dansen en te draaijen (3)." Voorzeker Sint Aldegonde
had iets anders geleerd dan dit. Hij was een van die veelzijdig
ontwikkelde mannen, welke ons de groote republikeinen der oud
heid herinneren. Was hij de dichter vol vuur en van groote ver
beeldingskracht; de prozaschrijver, wiens stijl door geen zijner
tijdgenooten werd overtroffen; de staatsman, aan wiens beleid en
scherpzinnigheid Willem van Oranje later de moeijelijkste en be
langrijkste onderhandelingen toevertrouwde; de redenaar, wiens
welsprekendheid bij menige groote openbare gelegenheid de aan
dacht van gansch Europa boeide; de krijgsman, van wiens moed
later menig bloedig slagveld zou getuigen; de godgeleerde, zoo
ervaren in de twistvrageu der wetenschap, dat, gelijk hierna zal
(1) Archives et Correspond. , II. 2—7.
(2) GROEN v. PRINST. , Archives et Correspond., II. 13.
(3) Réponse a un libelle fameux naguères publié eontre Monseigneur Ie Pee
d'Oranges et intitulé Lettres d'nn gentilhomme vray patriote, etc. — Faicte
du Monsr. de Ste Aldegonde. Anvers: chez Giles van den Rade, 1579.
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blijken, eene vergadering van Bisschoppen zich op eigen grond
niet met hem kon meten , — Sint Aldegonde was tevens een zoo
geletterd man, dat hij niet alleen de oude en onderscheidene
nieuwere talen met gemakkelijkheid schreef en sprak , maar ook
ten behoeve van het volk de Psalmen van David in Nederlandsche verzen overbragt, en zelfs op zeer hoogen ouderdom zich
door de Staten-Generaal der Republiek zag uitgenoodigd den ganschen bijbel te vertalen, een werk, waarvan de voltooijing alleen
door zijn dood werd afgebroken (1). Schoon hij een hartstogtelijke vijand was van de inquisitie en van al de misbruiken van
de oude kerk, is het niet te ontkennen, dat hij evenzeer deelde
ïn den heerschzuchtigen geest van het Calvinisme. Hij kon zich
nooit plaatsen op het verhevene standpunt , 'twelk de groote stich
ter van het gemeenebest bestemd was in te nemen : het groote begin
sel van godsdienstvrijheid voor allen noemde hij goddeloos. Hij
was thans achtentwintig jaren oud, geboren in hetzelfde jaar als
zijn vriend Lodewijk van Nassau. Zijne zinspreuk, „ Bepos ailleurs,"
drukte volkomen het rustelooze, bewogen en werkzame leven uit,
tot hetwelk hij geroepen was.
Het andere uitstekend hoofd van het onlangs gesloten verbond ,
Graaf Lodewijk, was een echt ridder uit den ouden tijd, het
ware beeld van het ridderwezen. „Vriendelijk, edelmoedig, god
vruchtig van aard , pleegde hij vol vromen zin vóór den aanvang
van den slag in zijne tent de gebeden ten hemel te zenden ,
welke zijne moeder hem van het ouderlijk huis toezond; maar
niettemin streed hij op het slagveld even dapper als eene oude
kruisridder , en deed hij het werk van aanvoerder en soldaat beide
met wanhopenden moed ook tegenover de grootste overmagt; —
welgemoed en standvastig onder alle tegenheden, vrolijk en gees
tig in den omgang, wist hij het meer ernstige en zwaartillende
gemoed van zijn broeder door zijne onverstoorbare opgeruimdheid
op te beuren, en was hij de man, op wien de meest vurige her
vormers van de Nederlanden in deze eerste tijden het oog wier
pen, de trouwe steun, waarop de groote Willem van Oranje
zou leunen tot dat de staf gebroken was. Even levenslustig als
Brederode was hij vrij van zijne ondeugden en oefende hij een
onbepaalden invloed uit over dien zorgeloozen personaadje , die dik
werf betuigde , dat hij „ als een eenvoudig krijger aan zijne voeten
(1) GROEN v. PRINST., Archives, etc., III. 412, 413.
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wenschte te sterven (1)." De loopbaan van Lodewijk zou kort
zijn, werd zij naar zijne levensjaren gerekend; naar hetgeen hij
verrigtte afgemeten , zou zij schier het lange leven van een aarts
vader evenaren. Op negentienjarigen leeftijd had hij deel genomen
aan den slag van Sint Quentijn, en nadat de vrijheidsoorlog eens
begonnen was, zou hij het zwaard nooit weder in de schede ste
ken. Zijne dagen waren vol leven, en toen een bloedig doch on
bekend graf zich onder hem opende, liet hij een naam achter
even beroemd wegens heldenmoed en volharding als wegens vlekkelooze eerlijkheid van karakter. Hij was klein van gestalte , doch
welgevormd van ligchaam, zeer bedreven in alle ridderlijke oefe
ningen, had aangename gelaatstrekken, donker bruine sprekende
oogen, bruin haar, 'twelk hij zeer kort droeg en een spits toe
loopenden baard.
„Het Gulden Vlies," gelijk Nikolaas van Hammes algemeen
genoemd werd, was de onechte afstammeling van een adellijk ge
slacht. Hij was een van de meest ijverigen onder de eerste aan
hangers van het. verbond, had de lijsten der onderteekenaars in
zijne bewaring, en zocht dagelijks nieuwe leden voor de zaak te
winnen (2). Getrouw woonde hij de openbare prediking bij van
de hervormde godsdienst, welke spoedig na dit tijdstip, als door
eene algemeene volksaandrift te voorschijn geroepen, overal in de
Nederlanden een aanvang nam. Hij werd beschuldigd bij zulke
gelegenheden de teekenen van de vliesorde om den hals te dra
gen, ten einde de onwetende menigte in den waan te brengen,
dat zij niets misdreef met daar te volgen, waar zij een lid dier
aanzienlijke broederschap zag voorgaan (3). Daar van Hammes
slechts een ambtenaar of dienaar, geen lid van de Orde was,
werd het verleiden van de getrouwen door zulk een valsch voor
geven als eene zijner meest afschuwelijke misdaden beschouwd.
Hij koesterde een onverzoenlijken haat tegen de regering, en be
hoorde tot die heethoofden , die door hun ontijdigen ijver de zaak
der vrijheid schaadden, en Oranje in zijn behoedzaam streven
ten behoeve van het vaderland den arbeid verzwaarden. Hij wilde
de gedrogtelijke wreedheid der Spaansche heerschappij met één
slag vellen, zonder te wachten naar de wapenen, waarmede die
slag moest worden toegebragt , en vergat daarbij , dal in een strijd
(1) GROEN v. PRINST., Archives , etc., II. 260, 309, 416.111.412,413.
(2) Correspond. de Phil. II., I. 399, not. 2, 400. STRADA, V. 172.
(3) Begistre des Condamnés, MS., ubi 8up.
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met de geduchtste magt der wereld menschen en geld even noodig
waren als gramschap of woeste drift. „Men wenscht," schreef hij
aan Graaf Lodewijk, „dat wij deze hongerige wolven remonstran
ties aanbieden en vriendelijke woorden geven, terwijl zij ons ver
branden en slagten. Het zij zoo. Laat ons de pen opnemen , terwijl
zij naar het zwaard grijpen. Wij zullen weenen , zij zullen lagchen.
De Heere zij geloofd in alles ; doch ik kan dit niet zonder tranen
nederschrijven (1)." Deze hartstogtelijke taal gaf den toestand en
het karakter van den schrijver geheel terug.
Wat Karel van Mansveld betreft, hij scheidde zich spoedig
af van het verbond, waaraan hij zich in den beginne met zoo
veel geestdrift had aangesloten (2).
Door den invloed der hoofden van het verbond kwamen ge
durende de twee eerste maanden van het jaar verscheiden onderteekenaars opdagen. De strekking van het stuk was van dien aard,
dat katholieken, die hun vaderland liefhadden, het met een even
vrij geweten konden teekenen als protestanten. Het hield bittere
klagten in over de dwingelandij van „ een hoop vreemdelingen,"
die, alleen gedreven door persoonlijk belang en eerzucht, den
schijn aannamen van grooten ijver voor de katholijke godsdienst,
ten einde den Koning te bewegen den eed te schenden , dien
hij gezworen had. Het kwam op tegen de weigering om de plak
katen te verzachten , en noemde de inquisitie , welke de regering
in de Nederlanden scheen te willen vestigen, „ onregtvaardig , in
strijd met alle menschelijke en goddelijke regten , verre te boven
gaande de grootste barbarij, waaraan ooit eenig tyran zich had
schuldig gemaakt, tot oneere van Gods naam en uitloopende op
den geheelen ondergang van het land." De onderteekenaars ver
klaarden uit dien hoofde , dat zij „ met het oog op hunne pligten
als getrouwe vassalen van Zijne Majesteit en bepaaldelijk als
edelen en ten einde niet van goederen en leven beroofd te wor
den door personen, die onder het mom van godsdient, zich zelven door roof en moord trachtten te verrijken," zich onderling
jegens elkander door eene heilige belofte en plegtigen eed hadden
verbonden de inquisitie het hoofd te bieden. Zij beloofden elkan
der wederkeerig, haar te zullen bestrijden onder welk deksel,
kleur of naam het zou mogen wezen , hetzij zij den naam droeg
(1) GROEN v. PBINST., Archives, etc., II. 36, 37.
(2) Corresp. de Phil. II., 303—306, 422. GROEN v. PRINST. , Archives,
etc., II. 409.
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van inquisitie, visitatie of plakkaat, „en haar te zullen uitroeijen
en verdelgen als de oorzaak van alle ongeregtigheid en beroe
ring." Zij betuigden voor God en de menschen, dat zij niets
wenschten te ondernemen strijdig met de eere Gods of tot ver
mindering van de grootheid en de majesteit van den Koning en
zijne staten. Zij gaven integendeel hun opregt voornemen te ken
nen, „den Koning te handhaven in zijne regering, en alle op
roer, muiterij en partijschap te zullen wederstaan." Zij beloofden
elkander voorts het dus aangegaan verbond ten allen tijde onge
schonden te zullen bewaren, en niet te zullen gedoogen, dat één
van de hunnen op eenigerlei wijze aan lijf of goed werd vervolgd ,
hetzij op grond van de inquisitie, van de plakkaten of van het
tegenwoordige compromis (1)."
Wij zien alzoo hieruit, dat het Compromis oorspronkelijk een
verdrag was van edelen. Het was gerigt tegen den invloed der
vreemdelingen, die uitsluitend de regering der Nederlanden in
handen hadden , en tegen de inquisitie , hetzij pauselijke of bis
schoppelijke, hetzij die der plakkaten. Het is boven allen twijfel,
dat het land geheel werd bestuurd door Spanjaarden, en dat het
doel was de oude vrijheid van de Nederlanden te onderwerpen
aan een raad van vreemdelingen, gevestigd te Madrid. Niets kon
regtmatiger zijn dan zich krachtens 's lands wetten tegen zulk een
stelsel te verzetten.
De Prins van Oranje was niet over het te sluiten verbond ge
raadpleegd (2). De oprigters daarvan zagen duidelijk in, dat hij,
zoo bedachtzaam van aard, veel in de zaak zou hebben af te
keuren. Zijne denkbeelden ten aanzien van de inquisitie en de
plakkaten waren ongetwijfeld aan iedereen bekend. In den aan
vang van dit jaar had hij bovendien een merkwaardigen brief (3)
geschreven aan de Hertogin, in antwoord op hare schriftelijke
lastgeving om overeenkomstig de laatste bevelen des Konings,
de besluiten van de kerkvergadering van Trente , de inquisitie en
(1) Het Compromis is meermalen gedrukt. Men zie b. v. GROEN v. PRINST.,
Archives, etc., II. 2, sqq. FOPPENS, Supplém. ft Strada, II. 299 sqq. BOR,
II. 54, 54.

(2) GROEN v. PRINST. , II. 11, 15.
(3) De dagteekening is 24 Januarij 1566. De brief is uitgegeven door GROEN
v. PRINST., Archives, etc., II. 16—21, en ook te vinden tij BOR, I. 33,
34, alsmede bij GACHARD, Correspond. de Gnillaume Ie Tacit., II. 106,
sqq., en bij REIFFENBERG, Correspond. de Margnerite d'Antriche, 16—20.
Het oorspronkelijke stuk, eigenhandig door den Prins geschreven, berust in
het Archief van den Staatsraad , te Brussel.
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de plakkaten binnen zijne stadhouderschappen te doen afkondigen
en ten uitvoer te leggen. Schoon zijn advies niet was gevraagd,
achtte hij het zijn pligt, lezen wij, zijn gevoelen kenbaar te ma
ken , en wilde hij zich liever aan eene berisping bloot stellen door
te spreken, dan door te zwijgen het vermoeden op zich laden,
dat hij den ondergang van het land lijdelijk aanzag. Hij zou de
hervorming van de zeden der geestelijkheid laten rusten, daar dit
punt niet tot den kring zijner bevoegdheid behoorde. Wat echter
de inquisitie betrof, moest hij Hare Hoogheid onbewimpeld ver
klaren, dat alleen de hoop, welke nog bij het volk leefde, dat
de bevestiging van die instelling niet van blijvenden aard zou
zijn, tot nu toe de geheele ontvolking des lands, en de vernie
tiging van handel en nijverheid had tegengehouden. Ten aanzien
van de plakkaten sprak hij met gematigdheid doch nadrukkelijk
zijne meening uit, dat het zeer moeijelijk was die voorschriften
in hunne volle gestrengheid toe te passen, thans nu het volk
verbitterd en de ellende algemeen was, terwijl zij meermalen bij
vroegere gelegenheden waren gewijzigd. De Koning, zeide hij ,
kon er niets bij winnen dan zich zelven in moeijelijkheden te
wikkelen, en zou zeer zeker de liefde van zijne onderdanen ver
beuren, wanneer hij de plakkaten vernieuwde, de inquisitie be
vestigde, en tot nieuwe strafoefeningen deed overgaan op een
tijdstip, dat het volk, door het voorbeeld zijner naburen gewekt,
natuurlijk eene overhelling had tot nieuwigheid. Daarenboven, naar
dien ten gevolge van de dagelijks stijgende graanprijzen het land
met hongersnood werd bedreigd , kon geen ongelukkiger oogenblik
gekozen worden om tot zulke maatregelen o.ver te gaan. Ten slptte
verklaarde hij , dat het zijne voortdurende begeerte was de bevelen
van Zijne Majesteit en van Hare Hoogheid na te komen, en de
pligten van „ een goed christen " te vervullen. Deze laatste uit
drukking is merkwaardig; daar zij een nieuw tijdperk aanduidt
in de ontwikkeling van Willem's denkbeelden. Een jaar vroeger
zou hij gezegd hebben: een goed katholijk; doch het was gedu
rende dit jaar, dat geheel zijn geest met godsdiensttwijfel begon
vervuld te worden, en dat het groote vraagstuk der hervorming
zich aan hem opdrong niet slechts als eene staatkundige, maar
ook als eene zedelijke kwestie , welke hij besefte niet langer te
mogen ter zijde stellen zonder haar op te lossen.
Dus was het gevoelen van den Prins. Hij kon echter de heilige
belangen van een geheel land niet wel toevertrouwen aan de
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handen van Brederode — hoe dikwerf deze in zijne vurige be
wondering ook de gezondheid mogt drinken van „ Jonker Willem "
zoo als hij den Prins gaarne pleegde te noemen — of aan het
„ Gulden Vlies ," of aan Karel van Mansfeld , of aan dien jongeren
wilden beer der Ardennes Willem van der Marck. In zijn broeder
en Sint Aldegonde stelde hij vertrouwen; doch hij oefende over
hen niet die magt uit, welke hij later verkreeg. Zijne houding
tegenover het verbond werd in het algemeen door de andere groote
edelen gevolgd. De verbondenen vleiden zich nooit de onderteekeningen te zullen erlangen van mannen als Oranje, Egmont,
Horne, Meghen, Bergen of Montigny, evenmin als deze uitstekende
personen ooit overtuigd werden het Compromis te hebben geteekend , schoon sommigen van hen later beschuldigd werden de
onderteekenaars in hunne bescherming te hebben genomen. De
leden van het verbond werden aanvankelijk onder de minder
aanzienlijke edelen gevonden. Sommigen van deze waren streng
katholijk en zeer gehecht aan de oude kerk, doch zij haatten
de inquisitie; anderen waren hevige Calvinisten of bepaalde Lu
theranen; weder anderen eindelijk waren woelzieke en onrustige
lieden, die, met schulden overladen, verkwistend van aard en
toomeloos in hunne begeerten, ongetwijfeld dachten, dat de uit
gestrekte landen der kerk, en de trotsche abdijen veel geschikter
woningen en bezittingen zouden zijn voor dappere edelen dan
voor vadzige monniken (1). Allen waren jong, weinigen wisten
met genoegzaam beleid of bezadigdheid te handelen , en de ge
schiedenis van het bondgenootschap regtvaardigde volkomen het
afkeurend oordeel door Oranje geveld. De edelen, die zich dus
hadden vereenigd, werkten luttel met hun verbond uit. Zij deden
eene groote zaak oneer aan door hunne zwelgerijen, bedierven
haar bijkans door hunne onbekwaamheid, en toen de zwakke
draad , welke hen te zamen hield , was gebroken , had het volk
niets gewonnen en de adel schier het vertrouwen der natie ver
loren. Deze uitspraak geldt in het algemeen van het meerendeel
der verbondenen en van sommige aanvoerders. Lodewijk van
Nassau en Sint Aldegonde echter genoten steeds de eer en het
vertrouwen , welke zij verdienden.
Schoon het Compromis alleen van verbondene edelen sprak,
ging het stuk ook ter teekening rond bij andere burgers en
(1) PONTUS PAYEN, MS.
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kooplieden, van welke menigeen, zoo als een Nederlandsch Katholijk schrijver opmerkt, welligt de begeerte niet zal hebben
kunnen weerstaan om zijn naam te schrijven in zulk voornaamgezelschap , eene ijdelheid , waarvoor sommigen later op het
schavot duur zouden boeten (1).
Met zulk slag van lieden kon een man van diepe denkbeelden
en vol zorg voor de toekomst als Willem van Oranje weinig ge
meens hebben. Daar het zelfvertrouwen toenam , naarmate het
aantal vermeerderde, werden zij des te woelzieker en stoutmoe
diger, hoe verder het verbond zich uitbreidde. De taal, welke zij
bij hunne woeste gastmalen voerden, was even verhit als de wijn,
die hun naar het hoofd steeg, en niettemin wist de Prins, dat
er zelden een feest was, waar niet onder de gasten een of andere
Spanjaard mede aanzat, die kalm en matig met rustigen blik en
koelen zin de buitensporigheden van deze wilde zwelgers gadesloeg
en bedaard zat te luisteren naar hunne gevaarlijke bekentenissen
en oproerige zwetserijen, ten einde een verslag van hetgeen hij
gezien en gehoord had naar het heilige der heiligen van 's Konings kabinet te Madrid te kunnen opzenden (2). De Prins wist
desgelijks, dat de Koning, hoe hij ook mogt schijnen te dralen
in de uitvoering van zijn voornemen , vast besloten had de inqui
sitie te handhaven. Het was hem bekend, dat binnen kort eene
gewapende magt de koninklijke plakkaten zou komen schragen.
Reeds had de Prins dat stelsel van bespieding tegenover den
Koning in werking gebragt, hetwelk hem in den strijd voor zijn
land gedurende zoo langen tijd in staat stelde den onderdrukker
der natie te misleiden. De Koning sloot des avonds zijne brieven
zorgvuldig in zijne schrijftafel weg, en nog eer het morgen was
had eene ongeziene hand afschriften daarvan gezonden aan Willem
van Oranje. Hij stak zijne aanteekeningen in de zakken zijner
kleederen, als hij naar bed ging, en eer hij nog was opgestaan
waren er naauwkeurige dubbelen van die stukken (3) , onder weg
(1) PONTUS PAYEN, MS.
(2) «Les faisant seoir Ie plus souvent au plus beau de leurs tables par une
courtoise manière de faire que nous avons de caresser les étrangers: sy tost
que Ie vin estoit monté au cervcau de nos seigneurs et gentilshommes parloient
libreincnt a leur accoustumée de toutes choses , descouvrant par grande simplesse
ee qu'ils avoient au coeur, sans considérer que ces oieeaur estoyent & lenrs
tables lesquels demenrans tousjours en cervelle notoyent diligemment Ie propos
des convivans jusques a remarquer leurs contenances ponr en faire rapport a
certains commis qu'ils appeloyent auditeurs. » — PONTUS PAYEN , MS. , 1. 1.
(3) PONTUS PAYEN, MS. — «Entre aultres par Ie secrétaire vandenEsse,
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naar denzelfden wachter in de Nederlanden. Ongetwijfeld was de
neiging tot staatkundige kuiperijen een heerschende karaktertrek
van den Prins, en wierp zij eene vlek op zijn anders zoo zuiver
karakter. Niettemin had hij zich alléén daarom de veinzende
staatkunde van zijn tijd eigen gemaakt, opdat hij de edelste taak
mogt volbrengen, waaraan een groot man en een goed mensch
zijn leven kan toewijden — de verdediging van vrijheid en gods
dienst van een geheel volk tegen vreemde dwingelandij. Zijne
kuiperijen strekten ten dienste van zijn land, niet ten behoeve
van eene bekrompene persoonlijke eerzucht, en het was alleen
door zulke kunstgrepen , dat hij zich staande kon houden , in
plaats van dadelijk , gelijk zoo vele groote mannen , het blinde ,
misleide slagtoffer van den Koning te worden. Diegene , welke
hem de geheime mededeelingen bezorgden, moesten zeker dikwerf
vreeselijk boeten voor hunnen sluikhandel ; doch zij , die van ver
raad leven , hebben de straf op hun handwerk gesteld te wachten.
Schoon de eerste edelen zich derhalve van het verbond verwij
derd hielden , gaven echter velen van hen ondubbelzinnige bewij
zen, dat zij geenszins instemden met de staatkunde der regering.
De Markgraaf van Bergen bood de Hertogin zijn ontslag aan uit
zijne betrekkingen , op grond dat hij zich niet in staat gevoelde
de bedoelingen des Konings op het stuk der godsdienst uit te
voeren. Meghen beantwoordde de ontvangen bevelen op dezelfde
wijze. Egmont verzekerde de Landvoogdes , dat hij reeds in Span
je den Koning zou hebben verzocht hem te ontslaan , had hij
kunnen voorzien , dat Zijne Majesteit zou overgaan tot zulke
maatregelen, als thans waren genomen. De zienswijze van Oranje
bleek uit den brief, waarvan wij reeds gesproken hebben. Zijn
gevoelen werd gedeeld door Montiguy , Culemburg en onderschei
dene anderen. De Hertogin was bijna wanhopend. Het land ver
keerde in een zorgbarenden toestand. De meest stellige konings
gezinden , als Berlaymont , Viglius en Hopper , raadden haar aan
het woord inquisitie niet te gebruiken in een onderhoud, 'twelk
zij verpligt was met afgevaardigden van Antwerpen te houden (1).
Zij vreesde , een ieder vreesde , het gehate woord uit te spreken.
lequel abusant de la privaulté du Roy sou maistre, avoit (comme anlcuns
veullent dire) esté si téméraire de fureter sa poche, pendant qu'il estoit au
liet, et lire les lettres secretes qu'il recevoit de Madame de Parme et du
Cardinal , faisant après entendre Ie contenu au Prince d'Oranje », etc. etc.
(1) Correspond. de Phil. II., I. 386, 387, 391, 397.
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Zij schreef wanhopige brieven aan Filips , en schilderde den
toestand des lands en hare eigene bekommering met de zwartste
kleuren af. Sinds de aankomst van de koninklijke bevelschriften ,
zeide zij , waren de zaken van kwaad tot erger verloopen. De Ko
ning was verkeerd ingelicht. Het was vruchteloos aan het volk
te zeggen , dat de inquisitie altijd in de Nederlanden bestaan had.
Het volk hield vol dat het eene nieuwigheid was; dat de instel
ling strenger was dan de Spaansche inquisitie, welke, zeide Margaretha, „gelijk Zijne Majesteit wist, zoo zeer gehaat was." Het
was volstrekt onmogelijk de plakkaten ten uitvoer te leggen. Bij
na al de landvoogden der gewesten hadden haar ronduit ver
klaard, dat zij niet wenschten mede te werken tot het verbranden
van vijftig of zestig duizend Nederlanders. Dus luidde de bittere
klagt van Margaretha van Parma over het koninklijke bevel; niet
dat zij eenig medelijden had met de slagtoffers, maar zij ge
voelde dat het gevaar toenam voor de hand , die het strafzwaard
voerde. Een van beide stond thans te beslissen — men moest
toegeven of met kracht van wapenen dwingen. Terwijl Elips
langzaam en heimelijk een leger op de been bragt, was zijne
zuster inmiddels even als zijn volk, op de pijnbank. Van al de
edelen bevond zich niemand in zulk een pijnlijken toestand als
Egmont. Zijn naam als krijgsman en de gunst, welke hij bij het
volk genoot, maakten hem tot een te belangrijk persoon, dan dat
eene der partijen hem zou kunnen over het hoofd zien; doch hij
gevoelde diepe schaamte over den betreurenswaardigen misslag welken hij begaan had. Hij verklaarde thans , dat hij nooit de wa,
penen tegen den Koning zou opvatten; doch dat hij wenschte heen
te gaan waar niemand hem ooit zou wederzien.
Dus was de toestand van de edelen zoowel van de hoogere als
van de minder aanzienlijke. Die van het volk kon niet wel verer
gerd worden. Er heerschte hongersnood in de gewesten (1). De land
verhuizing, niet door overbevolking veroorzaakt, maar door ver
volging, nam vele van de beste krachten weg. Het was geenszins
te verwonderen, dat niet alleen vreemde kooplieden door de na
derende onlusten uit de groote steden werden verdreven, maar
zelfs ieder nijvere werkman, die de noodige middelen bezat,
zocht eene wijkplaats in den vreemde, waar hij slechts veiligheid
dacht te zullen vinden. Die veiligheid bood het Protestantsche En(1) PASQUIER DE LA BARRE, MS. I. Correspond. de Phil. II„ I. 392.
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geland , hetwelk deze ervaren eu ongelukkige vlugtelingen liefde
rijk opnam , en met gretigheid zich hunne bekwaamheid in alle
soort van ambachtsnijverheid ten nutte maakte. Reeds waren der
tig duizend uitgeweken Nederlanders te Sandwich, Norwich en
andere plaatsen , hun door Elizabeth aangewezen , gevestigd. Al
tijd echter was de vergunning, welke dezen vreemdelingen werd
verleend om hun handwerk te mogen uitoefenen , ondergeschikt
gemaakt aan de voorwaarde, dat elk huisgezin ten minste een
Engelsch leerling in dienst zou nemen (1). „Dus," zeide een
Waalsch geschiedschrijver droefgeestig genoeg , „ hebben de Engelschen door die bepaling , en door zware regten te heffen van
vreemd fabrikaat, hunne eigene fabrijken tot stand weten te bren
gen en de voortbrengselen van de Nederlanden buitengesloten.
Dus hebben zij onze bekwame werklieden naar Engeland gelokt,
ten einde hunne nijverheid uit te oefenen, niet in hun eigen
maar in een vreemd land , en onze eigene bevolking verliest aldus
de middelen om in haar onderhoud te voorzien. Dus zijn de la
ken- en zijde-fabrijken en de verwerijen in dit land achteruitge
gaan, en zouden zij zonder de wijze voorzieningen onzer plakka
ten geheel zijn vernietigd." De schrijver , die zijne meeste ken
nis en wijsheid aan de geschriften van den raadsheer d'Assonleville ontleende , kon naauwelijks twijfelen , dat de vervolging ,
waaraan deze nijvere werklieden , wier lijden hij voorgaf te be
treuren , hadden blootgestaan , van eenigen invloed was geweest
op hun besluit om het land te verlaten; doch hij wilde het lie
ver geheel toeschrijven aan het beschermende stelsel door Enge
land aangenomen. Hierin volgde hij de zienswijze van zijn mees
ter. „Langen tijd," zeide Assonleville , „zijn de Nederlanden het
Indië geweest van Engeland; en zoo lang het zoo blijft, heeft
Engeland geen ander noodig. De Franschen trachten onze vestin
gen en steden te bemagtigen : de Engelschen voeren oorlog tegen
onzen rijkdom en rigten hunne aanvallen op de beurs van ons
volk (2). „ Doch , uit welke oorzaak dan ook , het getij van den
handel was bereids verloopen. De lakenfabrijken van Engeland
begonnen die van de gewesten reeds te drukken. Wekelijks gin
gen thans van Sandwich schepen naar Antwerpen , geladen met
(1) RENOM DE FRANCE, MS. — »Et affin de faire croistre ces mestlers et
artilïces en Angleterre, nul de ceulx qui se sont retirés illecq ont peu faire
mestiers s'ils n'avoient apprentisseurs Auglois, un pour Ie moings. » — I.c. IV.
(2) Correspond. de Phil. II., I. 382.
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zijden , satijnen en lakensche stoffen , welke in Engeland waren
gemaakt, terwijl eenige weinige jaren vroeger even groote hoeveel
heden van soortgelijke goederen, in Vlaanderen voortgebragt , van
Antwerpen naar Engeland waren uitgevoerd (1).
Ieder onbevooroordeelde mogt meenen, dat in de vervolging de
grond lag van dit verloopen van den handel. De Prins van
Oranje schatte op vijftig duizend het aantal personen, dat tot op
dit tijdstip ter voldoening aan de plakkaten , in de Nederlanden
was ter dood gebragt (2). Hij was niet gewoon te overdrijven
en pleegde zijne woorden te wegen. Daar intusschen een nieuw
leven was gegeven aan het stelsel van menschenslagten — daar
het thans duidelijk genoeg bleek , dat „ indien de vader zijn volk
met eene roede had getuchtigd, de zoon het met eene zweep van
schorpioenen wilde geeselen (3)," — daar de plakkaten met her
nieuwde gestrengheid moesten worden ten uitvoer gelegd — was
het natuurlijk , dat handel en nijverheid zoodra mogelijk het ge
doemde land trachtten te ontvlieden , zonder te letten op het ta
rief van regten , 'twelk in naburige landen mogt gelden.
In het begin van de maand Maart hadden de verbondenen een
nieuw besluit genomen. Er werd een verzoekschrift of „ rekest "
opgesteld , hetwelk door een groot aantal edelen tot het verbond
behoorende op plegtige wijze aan de Landvoogdes zou worden
aangeboden. Deze beweging was van zoo ernstigen aard, en zou
naar het zich liet aanzien, zulke vreesselijke gevolgen hebben,
dat het Oranje en zijnen vrienden volstrekt noodig scheen er
nader kennis van te nemen vóór dat het tot eene eindbeslissing
kwam. De Prins was niet bij magte, en had ook geene reden
om te wenschen den maatregel tegen te houden ; doch hij be
sefte, dat zijn pligt medebragt alles te doen, wat in zijn vermo
gen was, om de drift, waarmede de anderen voorwaarts streef
den, te temperen, en hun manifest zooveel mogelijk van al wat
naar eene bedreiging zweemde , te ontdoen.
Tot dat einde werd tegen het midden van Maart, onder den
schijn van een vriendschappelijk feest en „ goede sier ," eene bij
eenkomst gehouden te Breda, welke later werd overgebragt naar
Hoogstraaten. Vóór deze bijeenkomst zond Oranje uituoodigingen
aan Egmont, Horne, Hoogstraaten, Bergen, Meghen , Montigny
(1) Corresp. de Phil. II., I. 392.
(2) GROEN VAN PRINSTERER , Archives, etc., II. 22.
(3) Apologie d'Orange , 58.
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en andere hooge edelen. Brederode, Tholouse, Boxtel en andere
leden van het verbond, waren desgelijks tegenwoordig (1). Met
aldus zijne eigene persoonlijke vrienden , stedehouders van gewes
ten en ridders van het Gulden Vlies , tegelijk met sommige van
de leiders van het verbond bijeen te roepen, stelde de Prins zich
een tweeledig doel voor. Lang had hij gemeend, dat het nog
mogelijk was op eene regelmatige en wettige wijze den dreigen
den storm af te wenden. De gedragslijn , welke hij wenschte te
volgen, eischte de goedkeuring van de eerste edelen des lands,
en had ten doel het bijeenroepen van de Staten-Generaal. Na
tuurlijk hoopte hij ondersteuning te vinden bij diegenen, welke
zich in denzelfden staatkundigen en maatschappelijken toestand
als hij bevonden. Allen, schoon katholijk, haatten de inquisitie.
Zoo als Viglius het hartroerend uitdrukte : „ de apostel Paulus
zelf zou niet in staat zijn geweest hen te overtuigen, dat de in
quisitie in godsdienstzaken goede vruchten kon dragen " (2). Het
ware niet wel te verwachten, dat Paulus met zulk een doel
weder op aarde zou verschijnen. Intusschen waren de woorden
van den geleerden president onvermogend geweest , zoowel om
de edelen te overtuigen dat de instelling aanbeveling verdiende
als om de Hertogin te bewegen de uitvaardiging van de laatste
besluiten te verdagen. Den Prins van Oranje gelukte het echter
ook niet zijne vrienden tot zijne zienswijze over te halen. De woeste
plannen van de verbondenen wekten den toorn van de meer koniugsgezinde edelen op. Die plannen waren inderdaad zoo hagchelijk, ook in de oogen van den Prins zelven, dat hij zich verpligt achtte de geheele zaak aan de Hertogin bloot te leggen ,
schoon hij niets had tegen de indiening van een eerbiedig en
gematigd verzoekschrift (3). Meghen was ten hoogste verontwaar
digd over het voornemen van de verbondenen , 'twelk hij eene
beleediging noemde van de regering , eene verraderlijke poging
van „ eenige nietswaardige onverlaten " om de Hertogin schrik
aan te jagen (4). Hij verklaarde , dat hij gaarne „ allen het hoofd
voor de voeten zou leggen , wanneer de Koning slechts een paar
(1) GROEN VAN PRINST., Archives , etc., II. 38 , sqq. Correspond. de Phil.
H., 398, 399. FOPPENS, Supplém., I. 78, 79. (Proces d'EgmonU — Compare BENTIVOGLIO , II. 27; WAGENAAR, VI. 133, 134; VAN DER HAEB,
305, sqq.; Apologie d'Orange , 56, sqq.
(2) Vigl. Epist. ad Hopperum, 359.
(3) Apologie d'Orauge, 58. - - (4) VAN DER HAEB , 306. — » Paaci nebulones. «
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maal honderdduizend gulden ter zijner beschikking stelde." Oranje
beantwoordde deze bloeddorstige taal met zeer kalm op te mer
ken , dat zulk eene verdelging hem meer moeite zou kosten dan
hij dacht , en dat hij ook onderscheiden zeer achtenswaardige man
nen onder die landloopers zou aantreffen .
De bijeenkomst te Hoogstraaten liep zonder eenig wezenlijk gevolg
af; doch thans beschouwde de Prins het van zijn pligt , de han
delingen der verbondenen gade te slaan eu in zekere mate daarop
toezigt te houden. Door zijne tusschenkomst werd het ontworpen
verzoekschrift merkelijk gewijzigd , en vooral in een meer gema
tigden toon gesteld. Meghen verliet van nu af aan geheel de zijde
van Oranje om zich uitsluitend aan die van de regering te scharen.
Egmout weifelde , zoo als gewoonlijk , en vermogt noch den Prins
noch de Hertogin te voldoen (1).
Kort na deze gebeurtenissen was Margaretha van Parma in rade
vergaderd met Oranje en Egmont , toen de Graaf van Meghen
het vertrek , waar zij zich bevonden , binnentrad. Op zeer gejaagden toon verzocht hij hen de beraadslaging te staken , daar hij
eene belangrijke mededeeling had te doen. Daarop gaf hij te ken
nen, dat hij van iemand, op wiens woord hij konde vertrouwen,
een zeer verknocht dienaar van den Koning, doch wiens naam
hij beloofd had niet te zullen bekend maken , gehoord had , dat
zich zoowel binnen als buiten de Nederlanden eene zeer uitge
breide zamenzwering gevormd had van ketters en scheurmakers ;
dat zij bereids een leger van vijfendertig duizend man , zoo voet
volk als ruiterij , volkomen uitgerust , bijeen hadden ; dat zij op
het punt stonden een plotselingen inval te doen , en het geheele
land te verwoesten, ten ware hun onmiddellijk en uitdrukkelijk
algeheele gewetensvrijheid werd toegestaan , en dat , binnen zes of
zeven dagen , vijftien honderd gewapende mannen voor hare Hoog
heid zouden verschijnen (2). Deze bespottelijk overdreven verhalen
werden bevestigd door Egmont, die verklaarde, dat hij soortgelijke
mededeelingen had ontvangen van personen, die het hem niet vrij
stond te noemen , doch uit wier opgaven hij mogt afleiden , dat
elk oogenblik een groot oproer te wachten stond. Hij voegde er
bij , dat zich onder de verbondenen onderscheiden personen be
vonden , die een ander vorst op den troon wenschten te plaatsen,
(1) VAN DER HAER, 309.
(2) HOPPER, Ree. et Mem., 69. sqq. FOPPENS, Supplément, II. 293, sqq.
HOOFT, II. 71, 72.
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en dat de aanvoerders en bevelhebbers van de zaamgezworenen
alle benoemd waren (1). Dezelfde edele legde desgelijks aan den
raad over een afschrift van het Compromis, welk vermaard stuk
in zulk een toon gesteld was , dat het naamvelijks de buitenspo
rige voorstellingen daarvan gegeven regtvaardigde. De Hertogin was
ontzet over hetgeen zij hoorde. Zij had reeds een brief ontvangen ,
doch waarschijnlijk nog niet gelezen , welken de Prins van Oranje
betrekkelijk deze aangelegenheid aan haar had gerigt , en waarin
hij in gematigde taal den wezenlijken stand van de zaak had
bloot gelegd, welken hij thans mondeling nader deed kennen (2).
Er volgde eene beraadslaging , waaruit echter , zoo als de Herto
gin haar broeder meldde, duidelijk bleek, dat zonder verder dra
len eene keuze moest worden gedaan. Het oogenblik was daar,
dat de regering of geweld had te gebruiken, of moest toegeven.
In een van de bijeenkomsten , welke de leden van den Staatsraad
thans als bijzondere personen bijna dagelijks hielden ter zake van
het te wachten verzoekschrift, beweerden Aremberg, Meghen en
Berlaymont, dat de deur den verzoekers voor het aangezigt ge
sloten, en verder op hun verzoek niet het minste acht geslagen
moest worden. Berlaymont stelde ook nog voor, om, wanneer dit
denkbeeld 'geen ingang mogt vinden, alsdan de verbondenen met
hun verzoekschrift het paleis te laten binnenkomen , en hen daar
tot den laatsten man te doen nedersabelen met behulp van troe
pen ^ die onmiddellijk van de grenzen moesten worden ontboden (3).
Zulke bloeddorstige plannen werden met verontwaardiging door
Oranje verworpen. Hij beweerde , dat de verbondenen regt hadden
met eerbied te worden behandeld. Velen hunner, zeide hij , waren
zijne vrienden — eenige zijne bloedverwanten — en er bestond
geene reden om aan edellieden van hunnen rang een regt te ont
houden, 'twelk den geringsten ingezetene van het land toekwam.
Egmont ondersteunde dit gevoelen van den Prins met even veel
warmte als hij vroeger, naar 't scheen, den meer heftigen raad
van Meghen had voorgestaan.
Daar het intusschen duidelijk was , dat de verbondenen weldra
(1) FOPPENS, Supplément, 293, sqq. (Brief van Margar. van Parma aan
FOips II).
(2) FOPPENS, Supplément, II. (Brief van Margar. van Parma). HOPPER, 70.
(3) PONTUS PAYEN , II. MS. — » Les Comtes de Megen , d'Aremberg et
Sr. de Berlaymont estoyent d'avis de lenr fermer la porie au visaige •—• ou
bien les laisser au palais et puis les faire tailler en pièces par les gens de
guerre , que Ton feroit venir des fronticres. « — Verg. VAN DER HAER , 307 ,309.
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tot eene openlijke daad zouden overgaan, riep de Hertogin eene
groote vergadering van aanzienlijken bijeen , waaraan niet alleen
al de leden van den Staatsraad en van den geheimen Raad , maar
ook al de landvoogden der gewesten en de ridders van het
Gulden V[ies zouden deel nemen. Deze vergadering werd gehouden
op den 28"° Maart (1), en daarin beraadslaagd over het gansche
onderwerp van het verzoekschrift, alsmede over de voorgestelde
wijziging van de plakkaten en de afschaffing van de inquisitie. De
Hertogin vroeg ook het gevoelen der vergadering over de vraag,
of het niet raadzaam voor haar ware, eenige andere stad tot
verblijfplaats te kiezen, b. v. de stad Bergen, waar zij in geval
van nood hopen kon een veilig toevlugtsoord te zullen vinden. De
vergadering was van oordeel, dat het te ver zou gaan het regt
van petitie te ontzeggen aan eene vereeniging van mannen, van
welke velen verwant waren aan de eerste edelen des lands ; doch
er werd besloten, dat zij zouden worden uitgenoodigd ongewapend
te verschijnen. Tegen de voorgenomen vlugt van de Hertogin werd
met veel grond aangevoerd , dat zulk een stap eene schande zou
zijn voor de regering , en dat het als een maatregel van voorzorg
voldoende was de wachten aan de poorten der stad te verster
ken — niet om het binnenkomen der verzoekers te beletten,
doch om toe te zien dat zij geene gewapende magt bij zich
hadden. Gelijk bepaald was, zou Graaf Brederode der Hertogin
het verzoekschrift aanbieden aan het hoofd van ongeveer (drie
honderd edelen. Het karakter van den edele, die op een zoo gewigtig oogenblik dus vooraan stond, hebben wij reeds uitvoerig
genoeg in het licht gesteld. Hij had geene andere hoedanigheden
dan geboorte en natuurlijke stoutmoedigheid, welke hem als hoofd
leider eener staatkundige partij konden aanbevelen. Het zou echter
blijken, dat andere eigenschappen noodig waren om iemand voor
zulk een hoog standpunt geschikt te maken, en de onbruikbaarheid
van den Graaf viel weldra op eene treurige wijze in het oog. Hij
was de afstammeling in regte lijn en de vertegenwoordiger van
de oude soevereine Graven van Holland. Vijf honderd jaren voor
zijne geboorte leefde zijn voorzaat Sikko, jongere broeder van
Dirk den Derde , en liet bij zijn sterven twee zonen na ; een van
deze was de eerste Baron van Brederode (2). Eene vijf eeuwen
(1) KOPPENS, Supplement, II. 304, 318 (Brief van Margar. ?an Parma
van den 3en April 1566). Corresp. de Phil. II., I. 403—406.
(2) WAGENAAR, II. 150.
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lange onafgebroken opvolging van het mannelijk oir der eerste
heeren van Holland, gaf Brederode meer regt op de Nederlanden
dan Filips van Spanje uit het overweldigend huis van Boergonje
kon ontleenen. In de naderende onlusten hoopte hij gelegenheid te
zullen vinden op nieuw den alouden roem van zijn naam te doen
gelden. Hij was een gezworen vijand van de Spanjaarden en van
„klaar water" (1). Nog onlangs had hij aan Lodewijk van Nas
sau , terwijl deze de koorts had , een brief geschreven , waarin hij
hem ernstig voorhield, hoe noodzakelijk het was steeds wijn in
plaats van water te gebruiken, en wij zullen later zien, dat de
beker het groote wapen was , waarmede hij de bevrijding des
lands dacht uit te werken. Schoon, zoo als hij het uitdrukte,
„noch baccalaureus, noch kanselier" (2), werd hij geacht niet
ontbloot te zijn van eene zekere natuurlijke welsprekendheid en
aangeboren vernuft (3). Doch al bezat hij deze gaven, zij schoten
hem dikwijls in gewigtige oogenblikken te kort. Zijn moed was
boven allen twijfel verheven ; doch hij was niet bestemd den dood
te sterven hetzij van den krijgsman, hetzij van den martelaar.
Roekeloos vermetel , rumoerziek en loszinnig , doch dapper , goed
hartig en edelmoedig , was hij het welgelijkend afbeeldsel van
zijne voorouders — de beheerschers van Holland en Friesland,
fel op het zwaard en fel op den beker, beurtelings kruisridders
en vrijbuiters — en zou hij zich beter te huis hebben gevoeld
en tevens bruikbaarder zijn geweest in de elfde dan in de zes
tiende eeuw.
Het was op den 3d™ April (1566), des avonds omstreeks zes
uur, dat de langverwachte ruiteroptogt ten laatste de stad Brussel
binnentoog (4). Waar de verbonden edelen zich vertoonden ,
vloeide eene ontelbare menigte lieden van alle klassen rondom
hen te zamen. De edelen waren ten getale van nagenoeg twee
honderd, allen te paard, met pistolen in de holsters, terwijl
Brederode voorop reed , die groot van gestalte en krachtig van
bouw , met zijne krijgshaftige houding , regelmatige gelaatstrekken
en schoone krullende lokken, die hem tot op de schouders af
hingen , een geschikt aanvoerder scheen voor dezen troep bataafsche
(1) GROEN v. PRINST., Archives, I. 397.
(2) GROEN v. PRINST., Archives, II. 95.
(3) » Ingenti verborum factorumqne audaciil. •/ — VAK DER HAER, 308.
(4) BOR, II. 58; FOPPENS, supplément. II. 337. Correspond. dePhil. II.,
I. 403—406.
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ridders (1). De stoet trok onder herhaalde bijvalsbetuigingen
langzaam de stad door tot aan het huis van Oranje-Nassau. Hier
stapten Brederode en graaf Lodewijk af, terwijl de overigen in
de andere gedeelten van de stad hun onderkomen zochten.
„Zij hebben uitgestrooid dat ik niet te Brussel zou durven
komen," zeide Brederode, terwijl hij van zijn paard steeg. „Welnu,
hier ben ik, en welligt zal ik op eene andere wijze weer ver
trekken" (2). In den loop van den volgenden dag kwamen de
graven van Culemburg en van den Berg met nog honderd andere
edelen te paard in de stad.
Op den morgen van den 5de° April vereenigden zich de eedgenooten in het huis van Culemburg, aan de markt het Sablon of
den Zavel gelegen (3), op weinig afstand van het paleis. Eene
fraaije, regte straat leidde van daar, langs den top van den
heuvel, naar het prachtige verblijf van de oude hertogen van
Brabant, thans bewoond door de Hertogin Margaretha. Eenige
minuten vóór twaalf, verlieten de edelen het huis; zij gingen te
voet, twee aan twee geschaard, te getale van ongeveer drie hon
derd. Verre de meesten waren jong, velen droegen de oudste
historische namen van hun land, en allen waren schitterend uit
gedost. Het werd als een slecht voorteeken beschouwd, dat de
man , die den optogt opende , Filips van Bailleul , mank liep. De
trein werd gesloten door Brederode en Lodewijk , die gearmd
achteraan gingen. Eene tallooze menigte had zich op de markt
tegenover het paleis verzameld om de mannen te begroeten, die
geacht werden het land te zullen bevrijden van de Spaansche
heerschappij, van de aanhangers van den Kardinaal en van de
inquisitie. De stoet werd door het verzamelde volk met een oorverdoovend gejuich en handgeklap ontvangen. Toen de verbonde
nen , van uit de groote zaal , waar tien jaren vroeger de Keizer
afstand had gedaan van zijne kroonen, de raadkamer binnen
traden , vonden zij 's Keizers dochter op haren staatsstoel gezeten
en omringd door de aanzienlijksten van het land. De Hertogin
(1) «Hij is geweest een man van lange stature, rosachtig van aangezicht,
met blond gekruld haar, wel gemaekt van lijf en van leden — onvertsaeght
en kloek ter wapenen,« etc. etc. — Bon, III. 1684.
(2) a Eh bien , j'y suis , et j'en sortirai d'une autre manière , peut-etre. » —
Corresp. de Philip. II., I. 403—406.
(3) De plaats, waar het huis van Culemburg stond, werd later ingenomen
door de kerk van de » Carmes dechaussés," en op de overblijfselen daarvan
is thans eene » maison de détention » verrezen.
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werd zigtbaar verlegen, toen de edelen met een korten zwenk zich
voor haar schaarden, en hare ontroering verminderde geenszins,
toen zij onder de verzoekers onderscheiden nabestaanden en aan
hangers opmerkte van de huizen van Oranje en Egmont , en zag
hoe tusschen hen en hunne hoofden vriendschappelijke herken
ningsteekenen werden gewisseld (1).
Nadat allen in de raadzaal vereenigd waren, trad Brederode
vooruit, maakte eene diepe buiging en hield eene korte aanspraak (2)
Hij zeide , dat hij met de overigen gekomen was om een onder
danig verzoekschrift aan Hare Hoogheid aan te bieden. Hij sprak
van de geruchten , welke geloopen hadden , alsof het hun toeleg
ware geweest beweging en oproer te stichten , met het buitenland
zamen te spannen en , wat erger was dan dit alles , een ander op
den troon te plaatsen. Hij noemde die geruchten vuige lastertaal,
verzocht de Hertogin de namen te noemen van hen , die dus zoo
vele achtenswaardige mannen en getrouwe onderdanen eene blaam
hadden aangewreven en eischte van haar, dat zij de lasteraars
gestreng zou doen straffen. Dit gezegd hebbende gaf hij haar het
verzoekschrift over. Het vermaarde stuk werd daarop overluid
voorgelezen (3). Het was in een vrij onderdanigen toon gesteld,
bijzonder de aanhef, welke overvloeide van betuigingen van trouw ,
zoowel jegens den Koning als jegens de Hertogin. Na deze ge
bruikelijke inleiding echter gingen de verzoekers voort onbewimpeld
te verklaren , dat , gelijk het zich liet aanzien , de laatste besluiten
van Zijne Majesteit ten aanzien van de plakkaten en de inquisitie
een algemeenen opstand zouden teweegbrengen. Zij hadden gehoopt,
zeiden zij , dat door de edelen of de staten eene poging zou zijn
gedaan om het kwaad te verhelpen door de oorzaak weg te nemen ;
doch zij hadden te vergeefs gewacht. Ondertusschen nam het ge
vaar dagelijks toe , een algemeene opstand was voor de deur , en
zij hadden zich daarom gedrongen gevoeld niet langer te wachten ,
maar de eersten te zijn om werkzaam op te treden en hun pligt
te doen. Zij verklaarden met te meer gerustheid hiertoe besloten
te hebben , daar het gevaar hen meer van nabij bedreigde. Zij
waren het meest blootgesteld aan de rampen, welke gemeenlijk

(1) PONTUS PAYEN , II. , MS.
(2) Volgens Viglius , las Jiij de aanspraak voor : » ex scripto pauca praefatus. . — Ep. ad. HOPPER , VII. 358,
(3) Het is meermalen gedrukt: zie bijv. GROEN VAN PRINST., Archives,!!.
80—84. FOPPENS, Supplément, II. 318—323. Bon, II. 58, 59, et muit. al.
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het gevolg zijn van inwendige beroerten; want hunne huizen en
landgoederen , in het open veld gelegen , waren steeds eene ge
makkelijke prooi voor elke plunderzieke bende. Daarenboven was
er niemand onder hen , van welken rang of stand hij zijn mogt ,
wien bij de bestaande plakkaten niet elk oogenblik een doodvonnis
boven het hoofd hing , op de valsche aanklagt van den eerste den
beste , die zich van zijne goederen wenschte meester te maken ,
en hem slechts had aan te geven bij den kettermeester, aan wiens
genade het leven en de bezittingen van allen waren overgeleverd.
Om die redenen verzochten zij de Hertogin-Landvoogdes ten hun
nen behoeve een gezant te zenden tot den Koning, om Zijne Ma
jesteit ootmoedig te smeeken de plakkaten in te trekken. Middelerwijl verzochten zij Hare Hoogheid eene algemeene schorsing van
de inquisitie en van alle strafoefeningen te bevelen , tot tijd en
wijle de Koning nader zijn welnemen zou hebben kenbaar ge
maakt, en nieuwe verordeningen door Zijne Majesteit, met gemeen
overleg en onder goedkeuring van de Staten-Generaal, op wettige
wijze bijeengeroepen , zouden zijn vastgesteld. Het verzoekschrift
eindigde, even als het begonnen was, met betuigingen van den
diepsten eerbied en de meest opregte trouw.
De ontroering van de Hertogin Margaretha nam gedurende het
voorlezen van het verzoekschrift zeer merkbaar toe. Toen het afgeloopen was , bleef zij eenige minuten zonder te spreken , terwijl
de tranen haar langs de wangen vloeiden (1). Zoodra zij hare aan
doening eenigzins meester was, sprak zij eenige woorden om te
kennen te geven , dat zij de zaak met hare raadslieden zou over
wegen en den verzoekers zoodanig antwoord zou geven , als be
vonden zou worden te behooren. De verbondenen gingen daarop
uit de raadkamer naar de groote zaal terug. Bij het heengaan trad
ieder hunner vooruit naar de Hertogin en maakte, zoo als het
genoemd werd, de „caracole" ten teeken van eerbetuiging. Er
was dus overvloedig tijd om den ganschen stoet in oogenschoiuv
te nemen , en het aantal der edelen te tellen (2).
Na afloop van deze plegtigheid was er eene ernstige beraadslaging
in den raad. De Prins van Oranje rigtte eenige woorden tot de
(1) » Madame la Duchesse se trouva de prime face fort troublée — dcmeura
bonne espace de temps sans dire mot , ne pouvant contenir les larmes que l'on
vo{oit couller de sa face , tesmoignage certain de la tristesse qu'enduroit sou
esprit.» — PONTUS PAYEN, II., MS.
(2) «Tonrnoyans et faisans la caracole devant la dite Dame,» etc. PONTUS
PAYEN, MS.
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Hertogin , om haar tot bedaren te brengen. Hij zeide , dat de ver
bondenen geen muiters waren of oproerlingen , maar getrouwe
edelen , van goede afkomst , door huwelijk aan de eerste huizen
vermaagschapt , regtschapen en eerlijk in hunne bedoelingen. Zij
werden gedreven , zeide hij , door eene lofwaardige begeerte om
het dreigende gevaar van hun land af te wenden — niet door eenige
zucht naar geld of eere. Egmont haalde de schouders op (1) , en
gaf te kennen , dat hij zich verpligt zag het hof voor eenigen tijd
te verlaten, ten einde zich tot herstel van eene ontsteking, welke
hij in het been had , naar de baden te Aken te begeven (2). Toen
was het dat Berlaymont, volgens het berigt, 'twelk door bijkans
alle schrijvers uit dien tijd , hetzij Katholiek of Protestantsch , be
vestigd wordt , den schimpnaam bezigde , welke bestemd was on
sterfelijk te worden en den verbondenen tot een eeretitel te strekken
bij het volk. „ Hoe , Mevrouw ," lezen wij , dat hij , in hevige drift
uitriep , „ is het mogelijk , dat Uwe Hoogheid zich zou laten ver
schrikken door deze bedelaars (gueux) ? Is het niet duidelijk , welk
slag van lieden het is ? Zij hebben geen verstand gehad hunne
eigene zaken in orde te houden , en zullen zij thans den Koning
en Uwe Hoogheid leeren het land te besturen? Bij den levenden
God , werd mijn raad gevolgd , zij zouden op hun verzoekschrift
stokslagen tot apostillen krijgen , en wij zouden hen de trappen
van het paleis veel sneller doen afgaan dan zij ze opgeklommen
zijn" (3).
De Graaf van Meghen voerde eene even woeste taal. Aremberg
wilde „ hunne lioogeerwaarden , de verbondenen ," hebben uitgenoodigd Brussel onmiddellijk te verlaten. Daar het gesprek op
zulk een hevigen toon werd gevoerd, is het niet onwaarschijnlijk,
dat het gehoord werd door diegenen van de edelen , welke de
groote.zaal naast de raadkamer nog niet verlaten hadden. De zit
ting van den raad werd daarop voor een uur of twee verdaagd ,
om in den namiddag weder te worden hervat , ten einde men zich
alsdan rijpelijk mogt beraden over het antwoord 'twelk op het
(1) »En haussaut les épaules a Pltalienne , » etc. — Ibid.
(2) Ibid. — Vergelijk FOPPENS, Supplément , II. 345 en I. 68.
(3) » Le Sr. de Berlaymont —• pronon9a par grande colère les parolies mémorables qui firent changer de nom aux gentilshommes confedérez. Et commoiil , Madame, Votre Alteze at elle crainte de ces gueui ? — Par Ie Dieu
vivant , qui croirait mon conseil leur Requeste seroit appostillée a belles bastonnade? , et les ferions descendre les degrés de la cour plus vistement , qu'ils
les ont montés. » — PONTUS PAYEN , II. , MS.
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verzoekschrift behoorde te worden gegeven. Intusschen trokken
onderscheidene van de verbondenen de straten langs , terwijl zij
dapper redekavelden over het tooneel, 'twelk juist had plaats ge
had, en, waarschijnlijk niet weinig snoefden over de uitwerking,
welke hun openlijk vertoog zou hebben (1). Toen zij het huis van
Berlaymont voorbij kwamen, wordt deze edele gezegd, terwijl hij
met Graaf Aremberg aan het venster stond, zijne vroegere spot
ternij herhaald te hebben. „ Daar hebben we wederom onze schoone
bedelaars ," sprak hij , — „ zie eens , bid ik u , hoe fier en dapper
zij ons voorbijgaan !" (2).
(1) » Allerent faire la piaffe par la ville — repartis en diverses bandes , »
etc. — PONTUS PAYEN , II. , MS.
(2) a Voila nos beaux gueux , » dict il. Regardez , je veras prie , avec quelle
bravade ils passent devant nous. » — Ibid.
In weerwil van den twijfel van GACHARD (Note sur Porigine du nom de
guenx , t. XIII. des Bulletins de la Com. Koy. d'Histoire) , is het waarschijn
lijk , dat men den oorsprong van den naam van » geuzen » wel altijd aan den
heer de Berlaymout zal toeschrijven. GACHARD noemt onder de schrijvers van
dien tijd WESEMBEKE , BOR , LE PETIT en VAN METEREN , STRADA en VAN
DER VIJNCKT onder de latere , die het verhaal hebben te boek gesteld , waarin
de schimpnaam , door Berlaymont gebezigd , voorkomt. De geleerde en scherp
zinnige schrijver meent de juistheid van het berigt in twijfel te moeten trekken ,
zoowel op grond van redeneringen a priori, als omdat noch in de officiële
noch in de bijzondere briefwisseling van Hertogin Margaretha met den Koning
eenige melding van de zaak wordt gemaald;. Het is intusscben mogelijk , dat
de Hertogin in hare ontroering de uitdrukking van Berlaymont niet opmerkte,
of niet verstond , of, ook al deed zij zulks , het niet der moeite waard rekende
haar te vermelden. Men moet niet vergeten, dat het fransch haar niet zeer
eigen was, en dat zij schreef aan iemand, die meende, dat «pistolle» eene
soort van mes beteekende. Ongetwijfeld schreef zij ook niet alles , kon zij niet
alles schrijven, wat bij die merkwaardige gelegenheid was gezegd. Daarentegen
had een van de driehonderd edelen, welke tegenwoordig waren, beter dan Mar
garetha den schimpschoot van den Minister kunnen hooren en verstaan, hetzij
die geuit werd bij het binnentreden van de edelen in de raadkamer, of gedu
rende dat zij weder teruggingen naar de zaal. Het getuigenis van PONTUS
PAYEN — een schrijver uit dien tijd , die schier altijd goed onderrigt was , en
die als Waalsch Katholiek, edele en regeringsbeambte, noodwendig in aanraking
kwam met onderscheiden personen , die in de gebeurtenissen , welke hij be
schrijft , betrokken waren — verdient wel in aanmerking te komen. Hierbij
valt nog op te merken , dat hij in zijn handschrift Berlaymont de vermaarde
scherts op denzelfden dag laat herhalen. Bij de geschiedschrijvers van dien tijd,
door GACHARD aangehaald, kunnen wij nog voegen VAN DER HAER, 11.314,
en twee buitenlandsche schrijvers , DE THOU (Hist. Universelle , V. lib. XX.
216) en den Kardinaal BENTIVOGLIO (Guerra di Fiandra, II. 32). HOOFT,
die niet in den tijd zelveu leefde , maar vier of vijf jaren na de gebeurtenis
het levenslicht zag , verhaalt het voorval , doch schijnt aan de echtheid daarvante twijfelen (Hist. , II. 77). Diegene , welke Berlaymont liever onschuldig
wenschen te zien aan den onsterfelijken kwinkslag, mogen den bestaanden
twijfel ten zijnen voordeele inroepen, als zij meenen, dat er genoegzame grond
voor is. Zij vinden steun in het hooge gezag van GACHARD en HOOPT.
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Op den 6a*° April verscheen Brederode , vergezeld van een groot
aantal zijner medeverbondenen, andermaal op het paleis. Hij ont
ving daar het verzoekschrift, 'twelk hij had overhandigd, terug
met eene beschikking of aanteekening van den navolgenden in
houd: — Hare Hoogheid zou een gezant naar den Koning zenden,
ten einde Zijne Majesteit te bewegen het verzoek in te willigen.
Van 's Konings (naive) en bekende goedertierenheid mogt men
een bevredigenden uitslag wachten. De Hertogin had bereids , met
medewerking van de leden van den staatsraad en den geheimen
raad , de ridders van het Gulden Vlies en de Landvoogden der ge
westen , een ontwerp gemaakt tot verzachting van de plakkaten ,
'twelk den Koning zou worden voorgelegd. Daar het niet in hare
magt stond de werking van de inquisitie en de plakkaten te doen
ophouden , vertrouwde zij , dat de verzoekers tevreden zouden zijn
met het buitengewoon gezantschap, 'twelk tot den Koning zou
worden afgevaardigd. Intusschen zou zij al de inquisiteurs bevelen
„ gematigd en bescheiden " te werk te gaan , ten einde niemand
reden tot klagen mogt hebben. Hare Hoogheid verwachtte eveneens ,
dat de edelen van hunne zijde zich als trouwe onderdanen be
hoorlijk zouden gedragen , en toonen , dat het hunne bedoeling
niet was om nieuwigheden in te voeren in de aloude godsdienst
van het land (1).
Op Maandag den 8""° April daaraanvolgende, verscheen Brede
rode , vergezeld van een groot aantal verbondenen , ten derden
male op het paleis, om op de beschikking te antwoorden. In dit
tweede stuk betuigden de edelen hun dank voor het spoedige
antwoord , 'twelk de Hertogin hun op het verzoekschrift had gege
ven , en schoon zij hun leedwezen te kennen gaven , dat de Land
voogdes zich niet durfde te veroorloven de inquisitie te doen
ophouden, drukten zij hunne overtuiging uit, dat dadelijk de
noodige bevelen aan de inquisiteurs en de verdere overheden zou
den worden gegeven , om alle vervolging wegens godsdienstzaken
te doen schorsen , tot dat de Koning nader zijn -welnemen zou
hebben kenbaar gemaakt. Zij verklaarden niet anders te willen dan
alle zoodanige bepalingen te handhaven, welke later door Zijne
Majesteit, met overleg en onder goedkeuring van de Staten -Ge
neraal, voor de zekerheid van de oude godsdienst, zouden worden
vastgesteld , en beloofden zich in het algemeen op zulk eene wijze
(1) FOPPENS, 324, sqq. GROEN VAN PBINST., II. 84, sqq. STRADA, V,
180. BOR, II. 59. HOPPER, 74, 75.
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te zullen gedragen , dat Hare Hoogheid alle reden zou hebben
om voldaan te zijn. Zij verzochten de Hertogin eindelijk, dat zij
het verzoekschrift in authentieken vorm van wege de regering mogt
laten drukken (1).
De toezegging , dat de verbondenen de oude godsdienst zouden
handhaven, was, gelijk Margaretha haren broeder meldde, te dan
ken aan de behendigheid van Hoogstraaten , zonder dat de ver
zoekers vermoedden , dat het voorstel tot zulk eene verklaring van
haar kwam (2).
De Hertogin antwoordde mondeling op het tweede verzoekschrift,
'twelk de verbondenen dus aan haar rigtten , dat zij niet verder
kon gaan dan de beschikking, welke zij schriftelijk gegeven had.
Zij had bereids aanschrijvingen aan de inquisiteurs en de over
heden doen opmaken. De ontwerpen voor deze aanschrijvingen
zouden den verbondenen worden voorgelegd door den Graaf van
Hoogstraaten en den Secretaris Berty. Wat het drukken van hun
verzoekschrift betrof, was zij bereid aan hun verlangen te voldoen
en zou zij de noodige bevelen tot dat einde geven (3).
Toen de edelen dit antwoord ontvangen hadden , keerden zij
naar de groote zaal terug. Na eene korte beraadslaging echter ,
traden zij de raadkamer nogmaals binnen, en sprak de heer van
Esquerdes , een hunner , eenige woorden tot afscheid aan de Land
voogdes, waarbij hij eindigde met te verzoeken, dat zij verklaren
mogt , dat de verbondenen noch door eenige daad , noch door
eenig openlijk vertoog hadden gehandeld in strijd met hun pligt
en met den eerbied aan Zijne Majesteit verschuldigd.
Op deze vraag antwoordde de Hertogin eenigzins koel , dat zij
daarover niet kon oordeelen. De tijd en hun toekomstig gedrag ,
merkte zij op, konden alleen van hunne bedoelingen doen blijken.
Wat eene verklaring van haar betrof, moesten zij tevreden zijn
met de beschikking, welke zij reeds ontvangen hadden (4).
Met dit antwoord, eer scherp dan vriendelijk, waren de edelen
verpligt zich te vergenoegen, en zij namen dan ook daarmede
afscheid.
Het is niet te ontkennen , dat de verbondenen zich veroorloofd
(1) BOR , II. 60. HOPPER , 74 , 75. GROEN VAN PRINST. , Archives , II.
86, 87. POPPENS, Supplément, II. 333.
(2) FOPPENS, Supplément, II. 339, (Brief vau Margar. vanParma).
(3) Ibid. , II. 335, 336. BOB, II. 60, 61.
(4) BOR , HOOPT , STRADA , ubi snp.
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hadden in eens en als met een sprong te komen tot het punt,
waar zij wezen wilden. De petitio principii maakte een groot be
standdeel van al hunne redeneringen uit. Zij hadden in hun tweede
verzoek betuigd volkomen te vertrouwen op de inwilliging van
twee hoogst gewigtige zaken. De Hertogin zou feitelijk de inquisitie
schorsen , schoon zij zelve verklaard had daartoe onbevoegd te zijn ;
en de Koning , die de jure en de facto beweerde de geheele wet
gevende magt alleen te bezitten , zou voortaan de wetten op het
stuk van de godsdienst maken door en met toestemming van de
Staten-Generaal. Voorzeker was het streven der edelen hoogst
loffelijk , en indien eene burgerlijke en godsdienstige omwenteling
had kunnen worden te weeg gebragt door eenige edelen , die zich
in sierlijken dos naar het hof begaven om een verzoekschrift aan
te bieden , en zich later aan een rijken disch neder te zetten om
verbazend veel te drinken, dan waren Brederode en zijne vrienden
geheel voor de taak berekend. Ongelukkig echter lag nog eene
zee van bloed en lange jaren van worsteling tusschen de natie
en het beloofde land, 'twelk voor een kort oogenblik zoo nabij
scheen te zijn.
In het oog van Brederode stond thans niets gewigtigers te doen
dan aan tafel te gaan. Diensvolgens noodigde hij de verbondenen
tot een prachtig gastmaal , 'twelk hij in het huis van Culemburg
in gereedheid had laten brengen. Driehonderd gasten namen op
den 8"™ April deel aan dezen maaltijd , welke bestemd was eene
historische vermaardheid te erlangen (1).
De tafel schitterde van zilver en goud. Sneller dan gewoonlijk
ging de beker rond onder dien kring van edele zwelgers , die
nooit ophielden de gezondheid te drinken van Brederode , Oranje
en Egmont. Het oogenblik eischte , meenden zij , volstrekt , dat
er een feestelijke roes werd gedronken , en de staatkundige ge
beurtenissen van de laatste drie dagen stoofden nog daarenboven
de hitte van den wijn. Ernstig werd de vraag behandeld, welken
naam men aan het verbond zou geven. Zouden zij zich noemen
het „Gezelschap van de Eendragt," de herstellers der verlorene
vrijheid , of met welken anderen schoonen naam zou het verbond
worden gedoopt ? Brederode was er intusschen op voorbereid het
vraagstuk uit te maken. Hij kende de kracht van een naam , die
oorspronkelijk was en aangenaam aan het volk; hij bezat die gave,
(1) STBADA, V. 186—188. HOOFT, II. 77. BENTIVOGLIO, II. 32. VAN
DER VUNCKT, I. 265—267.
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waardoor behendige partijmannen ten allen tijde de schimpnamen , welke zij van hunne tegenstanders ontvingen , hebben
weten te maken tot een eeretitel en het wachtwoord hunner partij,
en had bereids zijne maatregelen genomen om eenen verrassenden
indruk te weeg te brengen. Te midden van het algemeene gesprek
stond hij plotseling op , met al zijn redenaarstalent geheel tot
zijne: dienst. Hij verhaalde het gezelschap , wat de heer van Berlaymont, naar verzekerd werd, bij de aanbieding van het verzoek
schrift, aan de Hertogin had gezegd, met welken nam hij hen
allen gezamenlijk had bestempeld (2). De meeste edelen hoorden
den merkwaardigen uitval toen voor het eerst. Allen waren ver
ontwaardigd , dat iemand , die lid was van den Staatsraad , eene
vereeniging van edelen , tot de meest aanzienlijke geslachten van
het land behoorende , met den naam van bedelaars had durven te
brandmerken. Brederode daarentegen trachtte hunne woede te be
daren , en verzekerde hun op vrolijken toon , dat niets meer van
pas had kunnen zijn. „Zij noemen ons bedelaars!" zeide hij:
„ welnu , laat ons den naam aannemen. Wij zullen strijden tegen
de inquisitie , doch den Koning getrouw blijven , mogt het ons ook
tot den bedelzak brengen."
Hierop wenkte hij een van zijne pages, die hem een lederen
tas bragt, zoo als in die dagen door erkende bedelaars werd ge
dragen , alsmede een grooten houten nap , welke desgelijks tot
hunne gewone dragt behoorde. Brederode hing onmiddellijk den
tas om den hals , schonk den nap vol wijn , hief dien met beide
handen op en dronk hem in eene teug uit. „ Lang leven de bede
laars ! " riep hij uit , terwijl hij zich den baard afwischte en den
nap nederzette — „ Vivent les Gueulx!" Toen klonk voor de eerste
maal uit den mond van die zorgelooze menigte de vermaarde
(2) PONTUS PAYEN, II., MS.
In een handschrift, getiteld: «Pièces concernant les troubles des Payi-Sas,'twelk behoort tot de verzameling Gerard , op het Rijksarchief te 's Gravenhage
berustende, is het op dezelfde wijze voorgesteld. Dit handschrift levert, sehoon
de naam van Berlaymont niet bepaald genoemd wordt , nog een bewijs nit dien
tijd te meer op voor de juistheid van het algemeen aangenomen verhaal. » Le
Sgr. de Brederode fit un festin magnifique, ou setrouverent SOOgentilshommes,
lesquels se Sreut appeller gueulx , ne seay l'occasion pourquoy , autrement
qu'aulcuns disent que la source et origine en seroit, qu'en presentant leur
requeste un chevalier de l'ordre des principaulx du conseil de son alteze euat
a Sire, «Madame, ne craignez rien: ce sont gueulx et gens de petit pouvoir ,«
et de faict les dits gentilshommes de la ligue s'entre appellèrent ordinairement
les gueulx. » — Vergelijk STRADA , HOOFT , ubi snp.
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kreet , welke zoo dikwijls zou gehoord worden ter zee en te land ,
bij het branden van steden , op het met bloed geverwde scheeps
dek en te midden van den rook en den moord van zoo menig
slagveld. De geestigheid van Brederode werd met oorverdoovende
toejuichingen begroet. De Graaf hing daarop zijn buurman den
lederen tas om , en gaf hem den houten nap over. Ieder gast
nam aldus op zijne beurt de\i bedeltooi aan , en , terwijl hij den
gouden beker wegschoof, vulde hij den bedelaarsnap ten boorde
toe , om dien op de gezondheid der bedelaars te ledigen. Het uit
bundig gelach en de kreeten „ Vivent les Gneulx " deden de muren
van het trotsche gebouw daveren , zoo als later nooit weder zou
plaats vinden. Het scJdbboletJi was gevonden. Het toovermiddel ,
'twelk zij zoo ijverig gezocht hadden , was ontdekt. Hunne vijanden
hadden hun met een naam eene tooverkracht bezorgd, welke, in
latere tijden, uit de paleizen der grooten en de woningen der
armen , uit wouden en bosschen en uit de golven der zee , tallooze
geesten te voorschijn zou roepen, — in latere tijden, toen de
daden van de „ wilde geuzen ," de „ boschgeuzen " en de „ water
geuzen" Filips ten laatste het volk leerden kennen , 'twelk hij tot
wanhoop had gebragt.
Nadat de bedelzak en de nap de tafel rond waren geweest,
werden zij aan eene pilaar in de zaal opgehangen. Vervolgens wierp
ieder der gasten beurtelings eenig zout in zijn beker , plaatste
zich onder deze zinnebeelden der broederschap , en zeide daarbij
een tweeregelig rijmdicht op , 'twelk ex tempore voor deze gele
genheid gemaakt was :
Bij brood , bij zout , bij bedeltasch ,
De Geuzentroep blijft wat zij was! (1)

Met deze kluchtige plegtigheid werden de vertooningen , waar
onder het verbond zijn naam ontving , besloten , doch het feest
was nog geenszins ten einde. Het werd thans eene woeste zwel
gerij. De jongere en meer losbandige edelen sloegen tot eene uit
gelatenheid over , welke bij heidensche saturnalia kwalijk zou heb
ben gepast. Zij zwoeren elkander op nieuw en zeer luidruchtig
allerlei eeden van trouw aan de gemeene zaak, ledigden groote
bekers op de gezondheid der geuzen , keerden hun kap en wambuis
(1) PONTUS PAYEN, MS. VAN DER HAER.
«Par Ie sel , par Ie pain, par la besache ,
Les gueux ne changeront quoy qu'on se fache. »
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binnenste buiten, en dansten op tafels en stoelen. Velen spraken
elkander aan met den titel van heer abt , of eerwaarden prior van
deze of gene kerkelijke stichting , en lieten dus vrij duidelijk
blijken , op welke wijze zij zich uit hunne geldelijke verlegenheid
dachten te redden (1).
Toen het woest getier ten toppunt gestegen was , kwamen de
Prins van Oranje , met de Graven van Horne en van Egmont het
vertrek binnen. Zij hadden den maaltijd zeer rustig gebruikt bij
Mansfeld, die met eene ontsteking aan het oog de kamer moest
houden (2) , en waren op weg naar de vergadering van den
Staatsraad, welks zittingen thans tot laat in den nacht voortduur
den. Daar zij wisten , dat Hoogstraaten eenigzins tegen zijn zin
was overgehaald om het gastmaal bij te wonen, hadden zij den
weg genomen langs het huis van Culemburg om hem uit te noodigen met hen te gaan. Zij wenschten ook , zoo mogelijk , een einde
te maken aan het feest, 'twelk zij door hun invloed niet in staat
geweest waren te voorkomen.
Zoodra deze hooge edelen zich vertoonden, werden zij omringd
door eene mepigte „ geuzen ," die , als dolzinnig en nog geheel
bedwelmd van den wijndoop , welken zij juist ondergaan hadden ,
hen dwongen een beker te ledigen onder de kreeten van „ vivent
Ie roi et les gueulx!" Den zin dier woorden konden Oranje en de
anderen natuurlijk niet begrijpen; want zelfs diegenen, welke de
verachtelijke uitdrukking van Berlaymont hadden gehoord , herin
nerden zich welligt niet het juiste woord , 'twelk hij had gebezigd ,
en konden zekerlijk niet gissen , welke gewigtige bestemming het
thans bekomen had. Wat Horne betreft, hij hield niet van Brederode, met wien hij reeds sinds lang in onmin was (3), had
onderscheiden personen weerhouden het Compromis te onderteekenen , en , schoon op dit oogenblik de gast van Oranje , ging hij
gewoonlijk voor het avondeten naar bed (4), ten einde onderschei
den personen, die aldaar aan huis kwamen, niet te ontmoeten.
Niettemin werd de omstandigheid, dat hij eenige weinige oogenblikken met de beste bedoelingen , op het einde van het vermaarde
gastmaal was verschenen, tot eene van de zwaarste beschuldigin(1) VAN DER HAER, 315.
(2) Proces da Comte de Hornes. FOPPENS, I. 161 , 162.
(8) VAN DER HAER, 315, 316.
(4) u Ne bougea du liet quand l'on disnoit ou sonppoit. » — Proces de Hor
nes. FOPPENS, I. 163.
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gen gemaakt , welke de kroon later tegen hem inbragt. De drie
edelen wilden niet gaan zitten en bleven slechts een oogenblik ,
„niet langer dan een Miserere," terwijl zij bij het heengaan Hoogstraaten medenamen. Het gelukte hun ook het overige gezelschap
tegelijkertijd te doen uiteengaan , zoodat hunne tegenwoordigheid
ten minste gestrekt had om een einde te maken aan het aanstootelijk drinkgelag. Toen zij in de vergadering kwamen, betuigde
de Hertogin hun haren dank voor hetgeen zij verrigt hadden (1).
Dus was het eerste optreden van de leden van het Compromis.
Was het vreemd, dat Oranje zich weinig voelde aangetrokken tot
zulke vrienden ? Had hij niet reden te aarzelen , indien de heilige
zaak der burgerlijke en godsdienstige vrijheid alleen kon worden
gehandhaafd door zulke verdedigers en met zoodanige hulp ?
De „ geuzen " vergenoegden zich niet enkel met den naam aan
te nemen van de eeuwenoude broederschap der bedelaars , waaraan
zij zich hadden aangesloten. Onmiddellijk na het gastmaal bij
Culemburg werd eene bijzondere kleeding vastgesteld. Al deze
jonge edelen besloten gouden boordsel en fluweel af te schaffen
en zich te kleeden in een grijs wambuis en grijzen broek met een
korten mantel van dezelfde kleur , alles van de ruwste stof. Zoo
gekleed verschenen zij op de straat , met gewone vilten hoeden
op het hoofd en den bedelaarszak met den houten nap over den
schouder gehangen. Zij lieten ook penningen slaan van lood en
koper , die aan de eene zijde de beeldtenis droegen van Filips ,
en op de keerzijde twee zamengevoegde handen door de koorden
van een bedelzak , met de zinspreuk : „ Trouw aan den Koning
tot aan den bedelzak" (2). Deze penningen droegen zij om den
hals, of als knoopen op den hoed. Om zich nog meer te ond*scheiden , schoren zij den baard geheel af, behalve alleen den
knevel, dien zij even als de Turken lang naar beneden lieten af
hangen (3), iets, dat naar het scheen, ook nog een eigenaardig
gebruik was van bedelaars.
Zeer kort hierop verlieten de verbonden edelen de hoofdstad om
naar hunne haardsteden terug te keeren. Brederode reed Brussel
uit aan het hoofd van een aantal ridders, die de toejuichingen
(1) Ï'OPPENS , supplément , ulri sup.
(2) PONTUS PAYEN MS. Pièces concernant , etc., MS. — Vergel. STRADA,
HOOFT, VAN DER HAER , BENTIVOGLIO , ubi sup; Correspond. de Phil. II.,
I. 409.
(3) «Laissans en dessonbs les narines longues mourmestacques a laturcquesqne.» — Pièces concern. l'Hist. des P. B. etc., MS. Vergel. STRADA, V. 189.
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der verzamelde menigte met het afschieten hunner pistolen beant
woordden. Drie-en-veertig edelen vergezelden hem naar Antwerpen ,
waar hij nachtverblijf hield (1). De Hertogin had aan de overhe
den der stad reeds berigt gezonden van zijn voorgenomen bezoek ,
en hen verzocht een wakend oog op hem te houden. „De groote
geus " (2) , zoo als Hoogstraaten hem noemde , gedroeg zich echter
zoo betamelijk als men slechts kon verwachten. Vier of vijf dui
zend ingezetenen hadden zich rondom het huis, waar hij was af
gestapt , verzameld. Hij verscheen aan het venster met den houten
nap vol wijn in de handen en den bedelzak om den hals. Hij
verzekerde de menigte , dat hij bereid was te sterven om het goede
volk van Antwerpen en van al de Nederlanden tegen de plakkaten
en de inquisitie te verdedigen. Daarop dronk hij op hunne ge
zondheid , en verzocht allen , die hem bescheid wenschten te doen ,
de hand op te steken. Het volk, 'twelk zich met dit tooneel zeer
vermaakte, stak de armen omhoog en klapte in de handen, toen
de eerlijke Brederode zijn nap ledigde , en ging spoedig daarna
zeer voldaan naar huis (3).
Dit alles werd opgeteekend en naar Madrid geschreven. Ook liep
openlijk het gerucht , hetgeen den Koning vertrouwelijk werd
medegedeeld , dat Brederode te Antwerpen kapoenen en ander
vleesch had gegeten op Goeden Vrijdag , welke juist de dag was ,
waarop hij de stad had bezocht. Hij wierp echter die beschuldi
ging met alle heftigheid van zich. „Zij , die Hare Hoogheid berigt
hebben , dat ik te Antwerpen vleesch zou hebben gegeten ," schreef
hij in een brief aan Graaf Lodewijk , „ hebben boosaardig en ellen
dig gelogen — vier-en-twintigmaal gelogen." Hij voegde er bij dat
zijn neef Karel van Mansfeld , die , in weerwil dat zijn vader vol
verontwaardiging het hem verboden had , bij de aanbieding van
het verzoekschrift tegenwoordig was geweest, en zich toen met zijn
oom te Antwerpen bevond, een kapoen had besteld, 'twelk Bre
derode niet had toegelaten. „Men verhaalde mij later," zeide hij ,
„ dat mijn neef eene worst in zijne kamer gebraden had. Ik denk ,
dat hij zich verbeeldde in Spanje te zijn , waar men zich zulke
lekkernijen durft te veroorloven" (4).
(1) STRADA, V. 19.
(2) »Le grant geu. •/ — GROEN v. PRINST. , Archives , etc., II. 184.
(3) STRADA, V. 191.
(4) Correspond. de Phil. II. , I. 410 ,411. GROEN v. PRINST. , Archives , etc. ,
II. 98, 99.
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De lezer denke niet , dat deze beuzelingen beneden de waardig
heid der geschiedenis zijn. Dingen als deze vervulden de gansche
ziel van Filips, bragten duizenden, die hooger stonden en betere
menschen waren dan Brederode , in staat van beschuldiging , en
gaven bezigheid zoowel aan geheime briefschrijvers en verspieders,
als aan de hoogste regeringspersonen. Kapoenen en worst op
Goeden Vrijdag , de psalmen van Clemens Marot , de bergrede in
de landstaal, leidden tot de pijnbank, het schavot en den brand
stapel , veroorzaakten een oorlog tegen de inquisitie , welke tachtig
jaren zou duren. Het was Brederode's bestemming niet om de
held te worden van eene partij , welke hij door zijne hansworsterij
in minachting bragt. Ware hij blijven leven , hij zou welligt , ge
lijk velen van zijne medeverbondenen , door dapperheid op het
slagveld, eenen naam hebben hersteld, welken hij door zijne zwel
gerijen in minachting had gebragt. Thans verliet hij Antwerpen
om zich naar het Noorden van Holland te begeven, waar, gelijk
hij spoedig daarna aan Graaf Lodewijk schreef, „ de geuzen even
talrijk waren als het zand aan den oever der zee" (1).
Zijn „neef Karel" volgde twee maanden later zijns vaders be
velen op, en onttrok zich geheel en al aan het verbond (2).
Inmiddels verspreidde zich het gerucht, dat het verzoekschrift
van de edelen reeds goede vruchten had gedragen , dat de plak
katen zouden worden verzacht , en dat de inquisitie afgeschaft en
gewetensvrijheid toegestaan zou worden. „Op deze berigten," zegt
een schrijver uit dien tijd , „ begon allerlei soort van geboefte ,
bannelingen en die om redenen van godsdienst voortvlugtig wa
ren , of wel zich verscholen hielden, het hoofd op te steken en
weer moed te vatten" (3). Het was bekend, dat Margaretha van
Parma de inquisiteurs en overheden had bevolen „ gematigd en
bescheiden" te werk te gaan. Desgelijks was het bekend, dat de
geheime raad zich druk bezig hield met een ontwerp tot „ ver
zachting " van de plakkaten. — Gematigd en bescheiden ! En schier
onmiddellijk nadat Margaretha van Parma dit bevel had gegeven,
en terwijl het ontwerp van de „ Moderatie " nog in behandeling
was , meldde zij haren broeder , dat zij hare bijzondere aandacht
had geschonken aan een misdrijf, te Oudenaarde gepleegd, waar
iemand den priester den gewijden ouwel uit de hand had gerukt.
(1) » Les guenx sont par icy semé comme Ie sable du lou de la mer. » —
GROEX v. PRiNST. , Archivea , etc. ,130. — (2) Corresp. de Phil. , II. , I. 421.
(3) RENOM DE ÏBANCE, MS.
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Deze „quidam," zoo als zij hem noemde — want het was bene
den de bastaard-dochter van een Keizer ook zelfs zijn naam te
kennen — had op haar bevel eene gestrenge en volledige straf
ontvangen (1). En waarin bestond de „strenge en volledige straf,"
welke dezen „ quidam " dus was opgelegd ? De Procureur van de
naburige stad Doornik heeft ons in staat gesteld die vraag te be
antwoorden. De jonge man, een tapijtwever van beroep en wiens
naam was Hans Tiskaen (2) , had op den 30™ Mei den onheiligen ouwel op den grond geworpen. Voor deze misdaad, van
soortgelijken aard als die , welke Bertrand Ie Blas , op Kersmis
van het vorige jaar , te Doornik had bedreven , ontving hij thans
ook dezelfde , schoon niet geheel zoo gestrenge straf. Na het feit
te hebben verrigt , was hij bedaard naar huis gegaan ; hij werd
vervolgd, aangehouden en op den volgenden Zaturdag naar de
marktplaats van Oudenaarde gevoerd. Hier werd hem de regterhand , waarmede hij het gruwelstuk gepleegd had , afgekapt ,
waarna hij aan den schandpaal gebonden en op een zacht vuur
verbrand werd. Gelukkig duurde zijn lijden niet langer dan een
kwartieruurs ; doch hij volhardde bij zijne gevoelens , en bad God
tot zijn laatsten ademtogt hem kracht te schenken (3).
Dit eenvoudig maar treurig schouwspel had plaats te Ouden
aarde , de geboortestad van de Hertogin Margaretha. De Hertogin
was de dochter van den magtigen Karel den Vijfde , doch hare
moeder daarentegen was de dochter van een eenvoudig burger
van Oudenaarde, van een dergelijken „quidam" als den onbeken
den wever , die dus op haar uitdrukkelijk bevel verbrand was. Het
was echter niet te veronderstellen , dat die omstandigheid een
gunstigen invloed zou hebben op het lot van een zoo groot mis
dadiger. Daarenboven gaf zij op hetzelfde oogenblik bevel , dat een
ander persoon , die toen ergens in Vlaanderen gevangen gehouden
werd , op dezelfde wijze zou worden gestraft wegens de misdaad
van wederdooperij (4),
De geheime raad, bijgestaan door dertien ridders van het Gul
den Vlies , had ijverig doorgewerkt, en ten laatste «ag het gewrocht
(1) a Si comme ayant commandé que la justice se faict d'un quidam a Audenaerde , qui ces jours ayant prinse Ia saincte hostie consacrée hors des mains
du prestre, l'a jectée par terre, duquel s'est faict rigoureuse et exemplaire
justice. » — REIFKENBERG , Correspond. Marg. d'Autr. , 45.
(2) Boa, II. 62.
(3) VASQUIER DE I.A BARKE. Recueil, etc., MS., op het Archief te Brus
sel, p. 16. — (4) REIÏTENBRRG , Correspondance , 45.
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hunner wijsheid het licht in eene „Moderatie," bestaande uit drieen-vijftig artikelen (1).
En wat bepaalden nu die drie-en-vijftig artikelen, met zooveel
zorg door Viglius bewerkt , en zoo fraai gesteld door den raads
heer d'Assonleville ? Eenvoudig, dat de koord in de plaats zou
treden van den brandstapel (2). Na aftrek van al den noodeloozeu
omhaal van woorden bleef er niets anders over dan dit. Zeer dui
delijk stond in het stuk te lezen, dat alle andere godsdienst be
halve de Roomsch-Katholijke verboden was ; dat geene openbare
of geheime vergaderingen mogten worden gehouden ; dat alle kettersche geschriften zouden worden geweerd; dat alle onderzoek van
de heilige schrift zou worden belet. Diegenen , welke deze bepalin
gen overtraden , werden in twee klassen verdeeld — de misleiders
en de misleiden. Men nam den schijn aan van toegevendheid jegens
personen van de tweede klasse, terwijl die, welke tot de eerste
behoorden, met den dood werden bedreigd. Het was intusschen
louter schijn ; want de gansche verordening was zoo onbepaald en
in al hare voorschriften zoo rekbaar, dat door de openingen van
elk artikel, de strengste geloofsvervolging, even als de wagen van
Jaggernauth , hare grillige vaart kon nemen overal en zoo dikwijls
er slechts aanleiding toe was. Een iegelijk in de Nederlanden kon
op de lijst van de misleiders geplaatst worden , naar het den be
ambten van de inquisitie goed zou dunken. De voorgewende toe
gevendheid jegens de misleiden was eene loutere begoocheling. De
opzieners , leeraars , onderwijzers , predikanten , diakenen en andere
bedienaars des woords moesten worden gestraft met den koorde,
en al hunne goederen worden verbeurd verklaard. Zooveel ten
minste was duidelijk. Andere keilers echter , die hunne ketterij
voor den bisschop afzwoeren , zouden de eerste maal kwijtschelding
erlangen , doch moesten , bleven zij weigerachtig , gebannen wor
den. Dit scheen een bewijs van toegevendheid , althans ten aanzien
van de berouwhebbende misdadigers. Doch wie waren die „an
dere" ketters? Allen die over godsdienstzaken spraken, moesten
worden ter dood gebragt. Allen , die niet aan eene „ beroemde
hoogeschool" de godgeleerdheid hadden bestudeerd , en die de
schriften onderzochten en uitlegden , moesten worden ter dood
gebragt. Allen, in wier huis eenige handeling van de valsche gods(1) Ep. ad Hopperum , 459.
(2) Zie den tekst van de voorgestelde Moderatie , in drie-en-vijftig artikelen ,
bij BOR, I. 64, G5, 66.
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dienst gepleegd werd, moesten worden ter dood gebragt. Allen,
die leeraars of predikers van eenigc gezindte huisvestten of be
schermden , moesten worden ter dood gebragt. Al de misdadigers ,
die naauwkeurig aldus waren opgenoemd , moesten , onverschillig
of zij berouw toonden of niet, met den dood worden gestraft.
Indien zij echter hunne dwalingen afzwoeren, moesten zij worden
onthoofd in plaats van geworgd. Dus was het duidelijk , dat schier
ieder ketter, elk oogenblik tot de koord kon worden verwezen.
Op zich zelf was het denkbeeld van onthoofden of ophangen
minder stuitend voor het gevoel dan dat van levend te worden
verbrand of begraven. In dit opzigt derhalve werden de plakkaten
verzacht door de voorgestelde „ Moderatie. " Ondertusschen zal het
altijd wel zeer moeijelijk blijven den meer nadenkende te overtui
gen, dat het toepassen van de doodstraf, op welke wijze dan ook ,
ter zake van godsdienstbegrippen eene daad was van goedertieren
heid. Die overtuiging moest echter aan de Nederlanders worden
ingescherpt. Het ontwerp van het nieuwe plakkaat werd dus met
een zeer weidschen titel de „ Moderatie " genaamd. Niets natuur
lijker echter dan dat het volk hier eene woordspeling maakte, en
de voorgestelde „Moderatie" de „ moorderatie " noemde (1). Het
gezond verstand der menigte had het ontwerp reeds geoordeeld en
verworpen, toen raadsheeren en wetgeleerden nog bezig waren de
doode letters , den werktuigelij ken vorm te wikken en te wegen.
Nadat de Staten van Artois, Henegouwen en Vlaanderen zich
ten gunste van het ontwerp verklaard hadden , werden de voor
schriften voor de gezanten , den Baron de Montigny en den Markgraaf van Bergen , in overeenstemming daarmede opgemaakt (2).
Egmont had de zending van de hand gewezen , daar hij geene
reden had om zich geluk te wenschen over den goeden uitslag
van het bezoek , 'twelk hij het vorige jaar als gezant aan Spanje
gebragt had. De beide edelen , die thans deze betrekking aanvaard
den, hadden zich zeer tegen hun zin daartoe geleend. Het was
hun bekend, dat sinds het vertrek van den Koning uit de Neder
landen hun staatkundig gedrag niet altijd zeer gunstig te Madrid
was beschouwd ; doch zij waren , gelijk van zelf spreekt , ver van
te vermoeden , hoe de Koning inderdaad over hen dacht. Zij waren
beide even opregte Katholijken en getrouwe onderdanen als Granvelle ; doch zij wisten niet hoe deze laatste , gedurende lange jaren ,
(1) METEREN, II. 38. HOOFT, III. 81.
(2) Corresp. de Phil., II., I. 407, 412.
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hen onophoudelijk aan Filips had voorgesteld als afvalligen en
muiters. Zij hadden de aloude regten der Staten gehandhaafd , en
geweigerd zich als beulen voor de inquisitie te laten gebruiken;
zij beseften echter niet , dat dit den naam verdiende van hoog
verraad.
Op den 29'"° Mei vertrok Montigny uit Brussel (1). Hij ver
liet zijne jeugdige gade, met welke hij den voorgaauden herfst,
te midden van allerlei feesten, verbonden was — het nog onge
boren kind, 'twelk nooit 's vaders gelaat zou aanschouwen. Te
Parijs ontving hij meer dan eene waarschuwing , doch sloeg ze in
den wind. De Spaansche gezant in die stad deelde hem mede, dat
Filips in de hoogste mate vertoornd was over de laatste gebeurte
nissen in de Nederlanden. Een van de meest invloedrijke perso
nen van Frankrijk gaf hem op eene veelbeduidende wijze te ken
nen, dat hij eene ziekte zou voorwenden , of eenige andere uitvlugt
aangrijpen, ten einde zich aan zijne zending te onttrekken (2). Al
deze wenken vermogten echter niet hem tegen te houden , en hij
vervolgde zijne reis naar Madrid, alwaar hij den 17d™ Junij aan
kwam (3).
Zijn medegezant, de markgraaf van Bergen, werd ten gevolge
van een toeval , 'twelk in de gegeven omstandigheden schier als
een slecht voorteeken mogt worden beschouwd, verhinderd met
hem te vertrekken. Terwijl hij in den tuin van het paleis wan
delde, op een punt waar eenige edelen zich met het maliënspel
vermaakten , werd hij door een houten bal aan het been getroffen (4).
Schoon de wond weinig te beduiden had, kwam er echter zulk
eene ontsteking en koorts bij , dat hij verscheidene weken het
bed moest houden. Eerst op den lste" Julij (5) was hij genoeg
zaam hersteld om Brussel te kunnen verlaten. Dus gingen deze
ongelukkige edelen het duistere en geheimzinnige lot te gemoet,
'twelk drie eeuwen lang met een sluijer is bedekt gebleven , die
eerst onlangs is opgeheven.
Behalve een lang geschiedkundig vertoog, in achttien hoofd
stukken, waarbij den gezanten de noodige voorschriften werden
gegeven, zond Margaretha een koerier vooruit, die tal van mededeelingen omtrent de laatste gebeurtenissen had over te brengen.
(1)
(3)
(4)
(5)

Corresp. de Pliil. , II. 418. — (2) HOOFT, III. 80.
Correspond. de Phil. II. , I. 426.
Ibid, I. 412. HOOFT, II. 80. STRADA, V. 195.
Correspond. de Phil. II. , I. 410 , 411 , 428 , 429.
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Alonzo del Canto , een van Filips verspieders in de Nederlanden ,
schreef insgelijks een brief aan den Koning om hem te melden ,
dat de beide gezanten de eigenlijke bewerkers waren van al de
onlusten, die thans het land beroerden. Ook de Kardinaal Granvelle herhaalde zijne vroegere mededeelingen in een vertrouwelijk
schrijven aan Zijne Majesteit, onder opmerking, dat geen meer
geschikte personen hadden kunnen benoemd worden , dan Bergen
en Montigny, daar deze beter 'dan iemand anders op de hoogte
waren van den stand der zaken, waarin zij eene hoofdrol hadden
gespeeld (1). Niettemin werd Montigny bij zijne komst te Madrid ,
op den 17den Junij door Filips schijnbaar met veel hartelijkheid
ontvangen , en dadelijk ten gehoore toegelaten (2) ; de Koning
verzekerde hem ten stelligste , dat hij geen misnoegen tegen de
edelen koesterde , welke valsche geruchten daaromtrent ook mogten zijn verspreid. In andere opzigten was de uitslag van deze
en de latere gesprekken met den Koning vrij schraal.
En hoe kon het anders ? De zending van de beide edelen was
niets dan eene bestudeerde klucht , welke tot voorspel moest
dienen van een vreesselijk drama. Het doel der zending was , Fi
lips tot de afschaffing der inquisitie en de verzachting der plak
katen te bewegen. Op hetzelfde oogenblik echter, dat wetgeving
en diplomatie dus te hulp werden geroepen , was Margaretha van
Parma in het bezit van geheime brieven van Filips , welke de
Koning haar bevolen had ter hand te stellen aan den Aartsbis
schop van Sorrento , den pausselijken nuncius aan het hof van
den Keizer , die zich toen met eene bijzondere zending te Brus
sel bevond. Deze geestelijke was in de Nederlanden gekomen , zoo
als het heette , om met den Prins van Oranje over de zaken van
het prinsdom te spreken , Graaf Culemburg eene herderlijke ver
maning te geven en maatregelen te nemen voor de hervorming der
geestelijkheid. Het eigenlijke doel van zijne zending echter was
middelen te beramen om de inquisitie in de Nederlanden te ver
sterken en de ketterij te onderdrukken. Filips , op wiens verzoek
hij gekomen was , had hem bevolen het geheim niet bekend te
maken , naardien de Koning het algemeen gaarne in den waan
wilde laten, dat de Kerkvoogd niets anders in het land te doen.
had dan hetgeen het doel zijner komst moest schijnen. Margaretha
(1) Correspond. de Phil. II., I. 417.
(2) Ibid. , I. 426. HOPPER , 78 , 79 , zegt , dat de gezanten den Koning
schier dagelijks spraken.
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stelde hem diensvolgens de geheime brieven ter hand , waarin
Filips verklaarde vast besloten te zijn de inquisitie en de plakkaten
m al hunne gestrengheid te handhaven , doch het diepste stilzwijgen
te dien aanzien oplegde (1). De Hertogin , die de keerzijde der
kaarten kende , moest het wel overbodig rekenen het spel langer
voort te zetten; doch voor Filips , die wreed en traag was van
aard , zal dit welligt eene aangename prikkeling geweest zijn.
Het ontwerp voor de verzachting der plakkaten , waarbij verworgen in de plaats trad van verbranden, was derhalve niet be
stemd een gunstig onthaal te hebben , hetzij in Spanje , hetzij in
de Nederlanden; doch het volk, van 'twelk de thans volgende
groote beweging van den opstand uitging, gedroeg zich op zulk
eene wijze , dat het evenzeer den Vorst die de natie onderdrukte ,
als de losbandige edelen , die op zich genomen hadden hare vrij
heden te beschermen , beschaamd maakte.
Op het tijdstip , waarvan wij thans spreken , het begin van den
zomer van 1566, kon men in elke provincie vele duizenden bur
gers, kooplieden, landlieden en edelen in het open veld zien bij
eenkomen, meest allen gewapend met vuurroer, piek, lans of
zwaard. Waartoe strekten deze zamenkomsten ? Alleen om in de
open lucht te hooren prediken en psalmen te zingen, daar het
ongeoorloofd was de kerken door zulke plegtigheden te ontheili
gen. Dit was de eerste groote volksbeweging in den opstand der
Nederlanden. In weerwil dat de plakkaten en de inquisitie hunne
dagelijksche offers eischten, in weerwil dat de Hertogin-Landvoog
des op dit oogenblik in alle deelen des lands uitdrukkelijk had
doen bekend maken, dat al de strenge bepalingen omtrent de
godsdienst nog altijd evenzeer van kracht waren , in weerwil dat
Margaretha eene groote belooning van zeven honderd kroonen
uitloofde aan dengene , die een der leeraars dood of levend zou
overleveren (2) , was het volk , 'twelk dorstte naar de godsdienst
oefeningen van de Hervormde kerk , niet langer te bevredigen door
de geheime en bedekte zamenkomsten , waar zijne priesters zoo
lang in het verborgen de nieuwe leer hadden gepredikt.
Aangemoedigd zoowel door een tijdelijk verflaauwen van de
vervolgingswoede , als door de aanbieding van het verzoekschrift
en de gebeurtenissen, die er het gevolg van waren, traden de
(1) REIFFBNBERG, Correspond. de Marg. d'Autr. 58—61, Corresp. de Phil.
II. , I. 422.
(2) PONTUS PAYEN, MS. PASQUIER DE LA BARRE , MS.
II.
5
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hervormers thans moedig uit hunne schuilhoeken te voorschijn, en
hielden zij hunne godsdienstige bijeenkomsten in het volle dag
licht. De bewustheid van getalsterkte en van regt gaf de bewust
heid van kracht. De stoutheid der hervormers wekte de verbazing
van den president Viglius , die geene woorden kou vinden om
zulk eene godslasterlijke handelwijze te brandmerken en te betreu
ren (1). Het veldprediken scheen in de oogen van de regering
zich met de snelheid van eene boosaardige besmetting te ver
spreiden. De smetstof werd als op den adem van den wind ge
dragen. Beeds in 1562 was openlijk gepredikt in de nabijheid
van Uperen. De strafoefeningen , welke daarop volgden , hadden
echter toenmaals, zoowel in die plaats als elders in Vlaanderen
en in de overige provinciën, de openlijke prediking onderdrukt.
Thans — de schok was plotseling en algemeen — predikten her
vormde leeraars van het eene eind van het land tot het andere.
In het laatst van de maand Junij zien wij een monnik, Herman
Strycker of Modet genaamd , die zijne gelofte had afgezworen om
een van de meest geliefkoosde leeraars der Hervormde kerk te
worden , voor eene vergadering van zeven of acht honderd perso
nen in de nabijheid van Gent optreden (2). Peter Dathenus, een
ander monnik, die de kap op den tuin had gehangen, predikte
met grootep bijval in onderscheidene plaatsen van West-Vlaanderen.
Deze , een man van eene onstuimige , heftige welsprekendheid en
even weinig gematigd als de meeste ijveraars, bewees thans be
tere diensten aan de zaak van de hervorming , dan hij bestemd
was in lateren tijd te doen.
Doch afvallige priesters waren niet de eenige leeraars. Tot on
uitsprekelijke ergernis van de conservativen in kerk en staat , waren
er ook lieden van weinig beschaving, zonder eenige kennis van
het hebreeuwsch, mannen uit de volksklasse, — hoedenmakers,
leerlooijers , wevers , lakenverwers en soortgelijke — die eveneens
begonnen te prediken , en daarbij , welligt ten ontijde , deden op
merken, dat de eerste discipelen , die de Stichter van het Chris
tendom tot zich had geroepen , niet allen godgeleerden waren ge
weest noch voorzien van de bul van de eene of andere „ beroemde
universiteit". Doch indien deze menschen ten gevolge van den
arbeid, dien zij verrigtten, minder ontwikkeld waren, datzelfde
kon niet gezegd worden van leeraars , toegerust met de kennis en
(1) Bp. ad JOACH. HOPPERUM, 362. — (2) BRANDT, 304, 305.
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de talenten van een Ambrosius Wille , Marmier , Guy de Brez , of
Franciscus Junius , welke laatste volgens Scaligers uitspraak , de
„grootste was van alle godgeleerden sinds de dagen der aposte
len" (1). Bezwaarlijk kon de meest trotsche edele met minach
ting nederzien op Peregrin de la Grange , den afstammeling van
een adellijk geslacht in Provence, wien het vurige bloed van zui
delijk Frankrijk door de aderen stroomde en die — dapper als het
volk, waartoe hij behoorde, geleerd, welsprekend, vol geestdrift —
te paard naar het veld reed , waar hij ging prediken , en een pistool
afschoot ten teeken voor de vergaderde menigte om hem hare aan
dacht te schenken (2).
Op den 28slen Junij 1566 , ten elf ure des avonds , kwamen
ongeveer zes duizend personen in de nabijheid van Doornik , bij
de brug van Ernonville , te zamen , om eene leerrede aan te hooren van Ambrosius Wille , die te Genève , aan de voeten van
Calvijn, de godgeleerdheid had beoefend, en die thans, terwijl
een hooge prijs op zijn hoofd was gezet , de geloofswaarheden ,
welke hij geleerd had, verkondigde. Twee dagen later vereen igden
zich tienduizend menschen op dezelfde plaats , om Peregrin de la
Grange te hooren. De gouverneur Moulbais liet van het kasteel
eene bekendmaking uitgaan , waarin een iegelijk werd gewaar
schuwd , dat de plakkaten nog altijd even streng waren als vroe
ger en dat allen , mannen , vrouwen of kinderen , die deze predi
kingen bijwoonden , met den dood zouden worden gestraft. Het
volk werd hierdoor slechts te meer aangevuurd. Op Zondag den
7en Julij , kwamen twintig duizend personen aan dezelfde brug te
zamen om Ambrosius Wille te hooren. Onder drie aanwezigen
waren er schaars twee niet gewapend. Sommigen hadden vuurroeren , anderen pistolen , pieken , zwaarden , hooivorken , dolken of
stokken. De leeraar, op wiens inhechtenisneming eene nieuwe be
looning was uitgeloofd , werd door een honderdtal gewapende rui
ters naar zijn leerstoel vergezeld. Hij hoopte , dat zijne toehoorders
zich niet door bedreigingen zouden laten afschrikken Gods woord
te hooren ; verzekerde hun dat , schoon hij maar een eenvoudig
leeraar was , hij zijn lastbrief van God ontleende ; dat hij den dood
niet vreesde ; en dat , mogt hij vallen , er velen waren , beter dan hij,
om zijne plaats te vervullen — duizenden om zijn dood te wreken (3).
(1) BAKHUIZEN v. D. BBINK, het Huwelijk, 110, 127.
(2) DB LA BARRE MS. , p. 16.
(3) DB LA BARRE, MS., p. 18.
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De Hertogin vaardigde onophoudelijk nieuwe bevelschriften uit.
De gewapende bijeenkomsten moesten onmiddellijk worden gestaakt ,
de leeraars in hechtenis worden genomen. Doch wat vermogteu
zulke bevelen tegen zoo vele duizenden met de wapenen in de
hand ? Waartoe deze geestdrijvers tot waanzin gebragt , die zich
thans zoo rustig hielden, en, na afloop der godsdienstoefening,
zoo ordelijk naar de stad terugkeerden? Lieden van alle klassen
stroomden bij gansche scharen naar de plaatsen , waar gepredikt
werd. De burgerij, de rijke kooplieden, de aanzienlijken, zoowel
als de ambachtslieden en de arbeidende klasse, — allen waren
door de besmetting aangetast. De belijders van de hervormde gods
dienst stonden tegenover de Katholijken , in de verhouding van
vijf of zes tot een. Des Zondags en op andere feestdagen , gedurende
de uren der dienst, scheen Doornik letterlijk eene verlatene stad.
De straten waren doodsch en stil als had oorlog of pest de in
woners weggemaaid. De Hertogin zond bevelen , doch zij zond
geene troepen. De bezetting der stad , de boog- en voetboogschut
ters van den Heiligen Maurits en den heiligen Sebastiaan , de zwaardvechters van den heiligen Christoffel , konden niet worden opgeroe
pen om van Doornik uit het prediken te beletten, daar zij allen
zelven de prediking waren gaan bijwonen. Hoe vruchteloos alzoo
stellige bevelen te zenden , zonder een enkel vuurroer om daaraan
kracht bij te zetten! (1).
Gelijke tooneelen hadden overal in Vlaanderen plaats. De bij
eenkomsten waren legerkampen; want de hervormers kwamen thans
ter godsvereering op, tot de tanden gewapend, en vast besloten,
om, indien zij uit de kerken verbannen werden, hun regt te doen
gelden op het open veld. Door middel van omgekeerde wagens,
boomtakken en planken waren borstweringen rondom deze leger
plaatsen opgeworpen. Bij elken toegang was eene sterke wacht
van ruiters geplaatst. Buitenwachten waarschuwden voor naderend
gevaar , en bragten de geloovigen binnen de afgesloten ruimte.
Kramers en venters dreven een handel, waarop de doodstraf stoud,
en verkochten de verboden gezangboeken aan allen , die ze wenschten te bekomen (2). Het was een vreemd schouwspel vol van in
nerlijke tegenstrijdigheid. Een heirleger van misdadigers , die han
delingen bedreven , welke slechts op den brandstapel konden worden
geboet ; verschanste muiterbenden , die met piek en lans en vuur(1) DE LA. BARBE, MS.
(2) BBANDT, I. 305. NIC. BURGUND., Hist. Belg., III. 213.
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roer gewapend , achter hare wallen de regering trotseerden —
alles met het zeker weinig bloeddorstige doel om te luisteren naar
de voorschriften van den vredelievenden Jezus.
Dus plantte zich het werk der prediking uit de Waalsche ge
westen naar de noordelijke Nederlanden over. Tegen het einde van
Julij werd aangekondigd , dat een afvallige monnik , een bijzonder
welsprekend man , Peter Gabriel genaamd , te Overveen nabij
Haarlem zou prediken (1). Dit was de eerste grasprediking , welke
in Holland plaats vond. Het volk was uitgelaten van geestdrift,
de overheid radeloos van angst. De plattelandsbevolking stroomde
bij duizenden naar de stad. De andere steden waren als verlaten;
Haarlem daarentegen niet in staat allen te herbergen. Eene groote
menigte bragt den nacht te voren op het veld door. De overheden
lieten de poorten des morgens tot lang na het gewone uur ge
sloten houden. Het baatte weinig. Sloten en grendels waren geene
beletselen voor lieden , die te voet of te paard zoo vele uren had
den afgelegd om eene leerrede aan te hooren. Zij klommen over
de muren , zwommen door de gracht en stroomden naar de plaats
van bijeenkomst, lang vóór dat de poorten geopend waren. Toen
deze niet langer gesloten konden blijven zonder feitelijkheden uit
te lokken , waarop de overheid niet voorbereid was , toog de gansche bevolking als één man de stad uit (2). Duizenden en duizen
den waren op het veld vergaderd. Er waren als gewoonlijk ver
schansingen opgerigt, wachten uitgezet en de noodige voorbehoedmaatregelen genomen. Doch bij deze gelegenheid , en in deze streek
was weinig gevaar te duchten. Het groote aantal hervormden maakte
de plakkaten onuitvoerbaar, zoo lang er geene vreemde troepen
waren om daaraan kracht bij te zetten. De zamengekomen menigte
had zich in regelmatige orde nedergeslagen en verdeeld. De vrou
wen , die in grooten getale waren opgekomen ," vonden hare plaats
naast den preekstoel , welke voor deze gelegenheid was zamengesteld uit een paar lansen, in den grond bevestigd , met een dwarshout daarop geplaatst, waartegen de leeraar met den rug kon
leunen. De dienst begon met het zingen van een psalm door de
gansche vergadering. De verzen van Clemens Marot , onlangs door
Dathenus vertaald , waren toen nieuw en algemeen in zwang. Nooit
hadden de zangen van den koninklijken dichter een meer verheffenden indruk te weeg gebragt dan thans , nu zij in eenvoudige
(1) BRANDT, 320, 321. Memorien van Laurens Jacq. Keael, f. 20, 21.
22, bij BRANDT. — (2) Ibid.
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doch krachtige taal aangeheven werden door eene schare, die eerst
onlangs had geleerd , dat niet al het dichterlijke en bezielende
der godsdienst onherroepelijk lag begraven in eene doode taal ,
of besloten was binnen de enge muren eener kerk. Geen loflied
van het wereldberoemde orgel in die oude stad wekte ooit verhe
vener gewaarwordingen dan deze duizende menschelijke stemmen,
zoo als zij op dien zoelen zomermiddag over de grasrijke weiden
klonken. Toen alles wederom stil was , trad de leeraar op : een
klein , mager man , die eerder onder de stralen der Junijzon scheen
te zullen wegsmelten dan in staat om die gansche menigte, vier
uren lang, onafgebroken door de tooverkracht zijner taal te boeijen. Hij had tot tekst het 8»te t gd* en l Ode vers van het tweede
hoofdstuk van Paulus' zendbrief aan de Ephezen; en terwijl de
uitgeteerde monnik zijne eenvoudige hoorders sprak van de genade
Gods en het geloof in Jezus, die op aarde was nedergedaald om
den geringste en meest afgedwaalde onder de menschen te redden,
wanneer zij slechts in Hem geloofden , werden zijne hoorders beur
telings met geestdrift vervuld of tot tranen toe bewogen. Hij bad
voor allen zonder onderscheid — voor henzelven , hunne vrienden ,
hunne vijanden , voor de regering , welke hen had vervolgd , voor
den Koning , wiens aangezigt in toorn tegen hen gekeerd was.
Somwijlen, verzekert ons een der aanwezigen, was er niemand
onder die gansche menigte , wiens oogen niet vochtig werden. Toen
de leeraar geeindigd had, verliet hij onmiddellijk de vergadering;
want hij moest den geheelen nacht doorreizen, ten einde Alkmaar
te bereiken , waar hij den volgenden dag zou prediken (1).
Tegen het midden van J ulij was het prediken buiten de steden
een algemeen gebruik. Gewapende bijeenkomsten werden op som
mige plaatsen gehouden, zoo als , bij voorbeeld , in de nabijheid
van Antwerpen , waar zij dikwerf vijftien duizend personen tel
den (2) , terwijl enkele malen hun getal zelfs op twintig tot der
tig duizend werd geschat ; „ van welke zeer velen , " zeide een
ooggetuige, „de eersten en rijksten zijn uit de stad." (3)
De meeste dergenen , die aan deze godsdienstoefeningen deel
namen , behoorden tot de secte van Calvijn. Te Antwerpen vond
men Lutheranen, Calvinisten en Wederdoopers. De Lutheranen
(1) BRANDT, 320, 321. Memoiien van Laurens Jacq. Reael , f. 20, 21,
22 , bij BRANDT.
(2) REIPPENBEBG, Corresp. de Marg. d'Autriche, 84.
(3) Brief van Clough, bij Burgon, II. 135.
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waren de rijksten (1) , doch de Calvinisten het talrijkst en het
meest met kerksche dweepzucht vervuld. De Prins van Oranje was
te dezer tijde een hevige tegenstander van het Calvinisme en van
de leer der Wederdoopers , maar helde daarentegen over tot het
Lutheranisme. Ongetwijfeld hadden redenen van staatkunde op dit
tijdstip invloed op zijne denkbeelden in het godsdienstige. Op
de hulp van de Luthersche vorsten van Duitschland, die de leer
van Geneve verfoeiden , hadden de Nederlanders naauwelijks te
rekenen, zoo zij de geloofsbelijdenis van Augsburg niet aannamen.
De Prins wist, dat de Keizer, schoon overhellende tot de her
vorming, een grooten afkeer had van de leer van Calvijn, en
daarom was het zijne begeerte de scheuring , welke in de algemeene
hervormde kerk bestond, te doen ophouden. Dit doel te bereiken
zou echter eene grootere overwinning zijn over de kerksche ijver
zucht , den heerschenden karaktertrek van dien tijd , dan zich
welligt liet verwachten. Van het eerste oogenblik echter dat de
Prins de oude leer vaarwel zeide , besloot hij eene poging daartoe
aan te wenden (2).
De Hertogin zond aan de overheden van Antwerpen bevel deze
vereenigingen met behulp van de burgerwacht uiteen te drijven.
Zij antwoordden , dat zoodanige maatregel vroeger welligt uitvoer
baar ware geweest, doch dat de nieuwe sekten thans veel te talrijk
waren om te kunnen worden bedwongen. Dat de overheden in
staat zouden zijn de uitoefening van de hervormde godsdienst
binnen de stad te beletten , was de meest gunstige uitkomst , welke
men zich mogt voorstellen. Het prediken buiten de wallen door
middel van de burgerwacht te keer te gaan , was volstrekt onmo
gelijk (3). De besluiteloosheid van den Koning bragt de Land
voogdes in een allermoeijelijksten toestand; doch het was duidelijk,
dat de strijd niet lang meer vermeden kon worden. „Wij zullen
weldra een harde noot te kraken hebben ," schreef Graaf Lodewijk.
„De Koning zal het prediken nooit toestaan; het volk zal het
(1) Volgens de verklaring van den Prins van Oranje waren er echter maar
twee Lnthersche kerken in geheel de Nederlanden. Zij waren beide te Antwer
pen. »Es ist aber zn erbarmen das der Calvinismus soweitt einreisset und die
Augsbnrgische Confession überwachsett , das in allen diesen Landen seint nur
zwo Kirchen der Augsburgischen Confession nnd die werden in dieser Stadt
Antorff erhalten. Der andere Hanff ist durchaus Calvinisch. » — Hrief van
W. van Oranje aan den Keurvorst Angustus , van den len Sept. 1566. MS.
in het archief te Dresden.
(2) GROI.N v. PRINST. , Archives etc., II. 157, 454, 455, 473, 480,
489 , sqq. — (3) BOR , II. 69 , 70.
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nooit opgeven , al is de hals er mede gemoeid. Er zal eerlang een
zware storm over het land losbreken" (1). De Hertogin had nog
geene magtiging gekregen om een leger te verzamelen, en zij
vreesde, wanneer zij uit eigen beweging daartoe overging, welligt
den Koning te zullen kwetsen , terwijl zij tevens het volk zou
uitlokken krachtiger toerustingen te maken dan waartoe zij zelve in.
staat was (2). Zij begreep, dat voor elke bende, door haargeligt,
de ketters er tien zouden kunnen op de been brengen. Daaren
boven was zij geheel zonder geld, zelfs al had zij het overigens
raadzaam geacht een leger aan te werven. Intusschen deed zij
haar best zoo veel zij kon, door middel van „openbare biddagen,
processiën , vasten , predikatiën , vermaningen ," en ander kerkelijk
krijgstoestel van dien aard , 'twelk zij door de bisschoppen in
werking liet brengen (3). Haar toestand was inderdaad hagchelijk
genoeg.
Egmont , wien vele aanhangers van de nieuwe leer in geval van
burgeroorlog aan hun hoofd hoopten te zien (4), toonde zich niet
zeer geneigd zulke verwachtingen aan te moedigen, doch evenmin
om de wapenen op te vatten tegen het volk. Hij begaf zich naar
Vlaanderen, waar de gewapende zamenkomsten ten behoeve van
de grasprediking zoo talrijk geworden waren, dat een leger van
dertig of veertigduizend man schier op den eersten wenk kon
worden bijeengebragt , en waar de conservativen , die in grooten
angst verkeerden , hun beroemden Landvoogd (5) in hun midden
wenschten te zien. De ingezetenen van Antwerpen op hunne beurt
vroegen om Willem van Oranje. De Prins, die erf-burggraaf was
van de stad , had eerst de uitnoodiging der overheid van de hand
gewezen. De Hertogin voegde echter haar verzoek bij de algemeene
bede der inwoners. Intusschen was er veel gebeurd en nam het
wantrouwen steeds toe. Meghen was gedurende verscheiden dagen
in de stad geweest , tot groot ongenoegen van de hervormers ,
die hem haatten. Aremberg zou , naar men verwachtte , zich bij
(1) GROEN VAN PRINST., Archives etc., II. 208.
(2) » Anssi si je lieve gens pour la guarde et deffence de ce dit pays , Pon
en treuve plusieurs au contraire qui les retiennent en leur donnant plus grande
soalde. » — Onuitgegeven brief van Margaretha van Parma aan Filips II , in
de Correspond. de Phil. II, avec la Duchesse de Parma, 1566—1567, N".
104 , MR. in het Rijksarchief te Brussel. Papiers d'Etat.
(3) Correspond. de Marg. d'Autriche , 122.

(4) PONTUS PAYEN , MS.
(5) Correspond. de Marg. d'Antriche, 136.
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hem voegen , en het gerucht liep , dat onder de leiding van deze
twee hoofden der partij van den Kardinaal heimelijk maatregelen
werden beraamd, om eene bezetting en een grooten voorraad
krijgsbehoeften in de stad te brengen. Van den anderen kant had
de „ groote geus ," Brederode , desgelijks zijn verblijf te Antwerpen
gevestigd, en dagelijks ten zijnen huize eene menigte woelige
edelen onthaald , alvorens andermaal tot een openlijk staatkundig
vertoon, waarover wij straks zullen spreken, over te gaan, terwijl
hij zich steeds op straat liet zien , gevolgd door een heirleger van
aanhangers in de geuzenliverei. De opregte hervormden gevoelden
zich schier evenzeer gedrukt door de tegenwoordigheid van hunne
erkende vrienden , als door het verblijf van Meghen en Aremberg ,
en verlangden niets liever dan van de eenen en de anderen ont
slagen te worden. De overheden beraadslaagden lang en vol be
zorgdheid over al deze zaken. Ten laatste werd besloten op nieuw
afgevaardigden te zenden naar Brussel, om de Landvoogdes te
verzoeken , dat Meghen , Aremberg en Brederode mogten worden
gelast Antwerpen te verlaten; haar te waarschuwen geen gevolg
te geven aan eenig plan, 'twelk zij mogt hebben opgevat, om
huurtroepen binnen de stad te brengen; haar de toezegging te
geven , dat de raad inmiddels met de gewone bezetting de orde
zou handhaven ; en bovenal haar nogmaals , ten dringendste , te
verzoeken , den Burggraaf tot hen te zenden , als den eenigen
man , die in staat was de stad te bewaren voor de rampen , welke
haar zoo dreigend boven het hoofd hingen (1).
Toen de Prins dus zoowel door de regering van Antwerpen en
de inwoners dier stad , als door de Landvoogdes zelve (2) , met
aandrang werd uitgenoodigd , liet hij zich ten laatste tot het zoo
zeer gewenschte bezoek overhalen. Op den 13""" Julij (3) kwam hij
te Antwerpen. De gansche stad was opgetogen van vreugde. De
halve bevolking scheen uitgegaan te zijn om hem te verwelkomen,
en bevond zich tot ver buiten de stad op den weg. De poort ,
waardoor hij moest inkomen , de wallen , de daken van huizen —
alles was opgevuld met eene bonte en nieuwsgierige menigte. Ten
minste dertigduizend ingezetenen waren bijeengekomen om hunnen
gast te begroeten. Eene luisterrijke eerewacht van aanzienlijke
burgers was hem tot aan Berchem te gemoet gereden en geleidde
(1) BOR, II. 73, 74. VAN METEREN, II. 39*. — (2) HOPPER, 81.
(3) STRADA, V. 202. HOOFT, II. 87. Correspond. de Marg. d'Autrich, 87.
Correspond. de Guill. Ie Tacit. , 136 , 137.
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hem naar de stad. Brederode, vergezeld van eenige der verbonden
edelen, reed aan het hoofd van den stoet. Toen zij den Prins
ontmoetten, gaven zij een salvo uit hunne pistolen, waarop een.
oorverdoovend gejuich van de zijde der verzamelde menigte volgde.
Het volk drong rondom den Prins , terwijl hij voortreed , en heette
hem zijn redder, zijn vader, zijne eenige hoop. Toen hij de stad
doortrok, gingen van alle zijden luide vreugdekreten op, waar
onder nu en dan het geroep van „lang leven de geuzen." Deze
partijleuzen werden aanstonds door den Prins ten sterkste afge
keurd , die , in bijzijn van Brederode , verklaarde , dat hij het volk
dat ongelukkig wachtwoord zou afleeren (1). Hij was op dit oogenblik buitendien weinig gestemd voor dat uitbundig vertoon van
gehechtheid aan zijn persoon, 'twelk te welgemeend was om be
risping te verdienen , doch tevens te ontijdig om te worden goed
gekeurd. Toen het volk ten laatste vernam , dat de toejuichingen
den Prins mishaagden , ging het grootendeels uiteen ; doch het
gevoelde steun tegen dreigende gevaren in de tegenwoordigheid
van den man, tot wien het, door een onbewust gevoel geleid, als
zijn natuurlijken verdediger opzag.
De leden van den raad waren gezamenlijk den Burggraaf te
gemoet gegaan om hem te ontvangen , en naar de woning te ge
leiden , welke voor hem in gereedheid was gebragt. Zoodra hij daar
was afgestapt, maakte hij, zonder een oogenblik te verliezen, de
redenen bekend , welke hem naar Antwerpen hadden gebragt. Hij
had onmiddellijk een langdurig onderhoud met de hoofden der
regering. Later was hij, dag aan dag, onvermoeid, met ernst en
beleid , werkzaam tot herstel van de openbare rust. Herhaaldelijk
hield hij zamenkomsten met elk afzonderlijk ligchaam in den klei
nen staat , den raad , de vroedschap , de gilde der wijkmeesters ,
de dekens der gilden. En hij bepaalde zich niet enkel tot deze
staatkundige ligchamen. Meermalen liet hij zich voorlichten door
de hoofden van de schutterijen , door de natiën der vreemde koop
lieden , door de rederijkers (2). De kamers „ de Violier" en de
„ Goudsbloem " waren noch te ligtzinnig noch te wild in hare ge
dragingen om geraadpleegd te worden door iemand, die het menschelijk hart en de gesteldheid der Nederlandsche maatschappij
zoo goed kende als de Prins. Nacht en dag was hij werkzaam onder
(1) BOB, II. 76. STRADA, V. 203. HOPPER, 91, is niet minder duidelijk:
» desijuelles Ie Prince se monstroit fort faché et malcontent. »
(2) BOR, II. 76. HOOFT, II. 88.
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menschen van allerlei stand met het doel om eene betere ver
standhouding te weeg te brengen, en wederkeerig vertrouwen te
wekken. Ten laatste was door zijne pogingen de rust hersteld. In
eene vergadering van den breeden raad werd besloten , dat de
uitoefening van de hervormde godsdienst niet zou mogen geschie
den in de stad , doch stilzwijgend zou worden toegelaten in de
voorsteden , terwijl steeds zou worden gezorgd voor eene gewapende
magt om elke poging tot oproer te onderdrukken. De Prins had
verlangd , dat de stad twaalfhonderd manschappen voor hare
rekening in dienst zou nemen , opdat althans eene kleine bende
geoefende troepen op het eerste bevel dadelijk beschikbaar mogt
wezen ; doch het was hem niet mogelijk den raad hiertoe te bren
gen. De overheden waren bereid zich persoonlijk aansprakelijk te
stellen voor de rust van de stad , doch zij wilden van geene huurbenden weten (1).
Gedurende het overige gedeelte van Julij en het begin van
Augustus was Willem van Oranje dus met ijver werkzaam , waar
eigenlijk de Landvoogdes had behooren te handelen. Nog was hij
in het oog zoowel van de Hertogin als van de Calvinisten —
schoon bij geen van beide hoog in gunst — de eenige man in de
Nederlanden , die den naderenden vloed van den volksopstand kon
bedwingen. Hij droeg zorg, zeiden zijne vijanden, dat zijn gedrag
te Antwerpen allen schijn had van trouw aan de kroon (2); doch
bedektelijk gaven zij te kennen , dat hij een verrader was van den
beginne , en op eene arglistige wijze de onlusten aanstookte , waar
tegen hij scheen te velde te trekken. Niemand twijfelde aan zijne
begaafdheden , en allen bewonderden of hielden zich als bewon
derden zij de wijze, waarop hij zijne gaven in deze netelige om
standigheden had ten toon gespreid. „De Prins van Oranje bewijst
den Koning en den lande groote en gewigtige diensten te Ant
werpen," zeide Assonleville. „Die Heer is zeer bekwaam voor de
behandeling van groote zaken" (3). Margaretha van Parma schreef
hem brieven vol van de innigste dankbaarheid, waarin zij hare
goedkeuring betuigde en den wensch uitdrukte , dat hij te gelijker
tijd te Antwerpen mogt kunnen blijven en terugkeeren om haar
te Brussel bij te staan. Ook Filips rigtte een eigenhandig schrijven
aan den Prins , waarin hij sprak van het onbepaald vertrouwen ,
(1) BOR, II. 77. HOOFT, III. 88, 89.
(2) BENTIVOGHO, II. 37.
(3) Fopp£NS, Supplément, II. 364.
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'twelk hij in 's Prinsen karakter stelde, alle achterdocht van
's Konings zijde met verontwaardiging van zich wierp , den Prins
met warmte dank zeide voor het aannemen van de zending naar
Antwerpen , en het dringend verzoek van Oranje om uit zijne be
trekkingen ontslagen te worden bepaald van de hand wees (1).
De Prins las en hoorde al deze loftuitingen en wist die volkomen
op hare juiste waarde te schatten. Hij wist toch , dat het louter
vertooning was , en liet er zich even weinig door misleiden als
had hij den brief gelezen , eenige weken later door Margaretha aan
Filips gezonden, waarin zij schreef „ten volle overtuigd te zijn,
dat Oranje van de dreigende onlusten trachtte gebruik te maken
om zich in het bezit te stellen van de Nederlanden , en het gansche grondgebied onderling met zijne vrienden te deelen" (2).
Niets kon meer geheel met de waarheid strijden dan zulk een
onedel en bespottelijk beweren.
De Prins was in zijn gansche gedrag tot nu steeds geweest ,
gelijk hij nog was , zoowel in overeenstemming met zich zelven
als getrouw aan de Kroon. Wel ging hij stap voor stap voort om
het ongelijk des Konings in het licht te stellen; doch bij ieder
middel, 'twelk hij daartoe bezigde, zorgde hij zich zelven strikt
binnen de palen van het regt te houden. De Koning had de magt de
vergadering van de Staten-Generaal bijeen te roepen , gelijk zoo luide
door de gansche bevolkmg verlangd werd, de inquisitie af te schaffen
en het groote feit van de hervorming aan te nemen. Om echter zoo
te handelen had hij moeten ophouden Filips te zijn. Zou de Prins
daarentegen niet met de grootste volharding trachten hem daar
toe te brengen, hij had moeten ophouden Willem van Oranje te
zijn. Ware het hem gelukt, er had geen verraad, geene republiek
der Nederlanden bestaan. Zijne houding bij het uitbreken van de
onlusten te Antwerpen was krachtig en wel doordacht. Zelfs al
had zijn pligt medegebragt , dat hij het openbaar prediken met
het uiterste geweld tegen ging , hij had de middelen niet te zij
ner beschikking om tot dergelijke maatregelen over te gaan. De
opstand, zoo die bestond, was bereids tot vollen wasdom geko
men, en liet zich niet meer met ééne hand, hoe krachtig ook,
bedwingen.
Een gerucht , 'twelk zich verspreidde , dat de drossaard van
(1) Correspond. de Guill. Ie Tacit. , II. 148, 149, 164—166, 170, 171

(2) STRADA, V. 207.
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Brabant op bevel van de regering troepen verzamelde ten einde
de hervormers bij hunne graspredikingen aan te vallen, dreigde
schier het geheele werk van den Prins weder te vernietigen (1).
De zamenkomsten groeiden op nieuw aan van tien of twaalf tot
vijfentwintig duizend personen , terwijl de mannen nog meer dan
vroeger van wapenen waren voorzien. Kort daarop kwam het
bijna tot eene algemeene uitbarsting door den overdreven ijver
van een zeker persoon, die wel van top tot teen was gewapend,
echter niet, gelijk de drossaard en zijne benden, met vuurroer
en piek, maar met de nog scherper wapenen van godgeleer
den strijd. Terwijl eene kleine schare vreedzaam luisterde naar de
woorden van een harer leeraars op een veld buiten de stad ,
kwam eensklaps een onbekend persoon eenvoudig gekleed, doch
van een opgeblazen voorkomen, den spreker in de rede vallen
door eenige der voorgedragene leerstukken stoutweg te ontken
nen. De leeraar antwoordde met eene berisping en herhaalde het
betwiste leerstuk. De vreemdeling, die blijkbaar in geestelijke
zaken wel te huis was, hernieuwde den aanval vol vuur en met
een stroom van woorden. De leeraar, een man van geringe af
komst en middelmatige bekwaamheden, hield den strijd vol zoo
goed hij kon , doch was blijkbaar niet tegen zijn tegenstander
opgewassen. Weldra moest hij in dezen redetwist het onderspit
delven. En geen wonder : het bleek toch dat de vreemdeling niet
meer of minder was dan Peter Rythovius, een bekend godge
leerde en professor aan de hoogeschool te Leuven , de bloedver
want van een bisschop en zelf met eene kerkelijke waardigheid
bekleed (2). Deze geleerde, wien het onderwerp zeer eigen was,
behaalde eene gemakkelijke overwinning , terwijl de arme leeraar
meer gewoon de harten zijner hoorders te verheffen dan hunne
hoofden te verwarren , uitgeput en ademloos neerviel onder den
stortvloed van teksten , glossen en hebreeuwsche woorden , waar
mede hij overstelpt werd. De professor genoot echter zijne zege
slechts kort; want de eenvoudige menigte, welke haren leeraar
lief had , kon het niet dulden , dat hij dus werd vernederd. Zon
der veel aarzelen wierp zij zich op dezen delenden ridder, die
als een andere Don Quichot den strijd voor de kerk opnam , en
diende hem ligchamelijk zulk eene gevoelige wederlegging toe,
(1) GROEN v. PBINST., Archives, etc. II. 128. Correspond. de Guill. Ie
Tacit., II. 149, 150.
(2) BOR, II. 81. HOOFT, III. 89.
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dat hij welligt zijn leven er bij had ingeschoten , ware hij niet
door de meer aanzienlijke leden van de vergadering beschermd.
Deze laatsten , die het gebeurde hoogelijk afkeurden , verlosten
hem met geweld uit de handen zijner aanvallers, en voerden hem
weg naar de stad, waar het berigt van dit voorval het volk aan
stonds in beweging bragt. Hier werd hij in de gevangenis ge
worpen , gelijk het heette , als een verstoorder van de openbare
rust, doch inderdaad om zijn persoon in veiligheid te stellen (1).
Den volgenden dag gaf de Prins van Oranje, na hem ernstig
over zijn ontijdig vertoon van geleerdheid onderhouden te heb
ben, hem de vrijheid terug en liet hem buiten de stad brengen.
„ De geleerde professor , " schreef Willem aan de Hertogin Margaretha, „zou, schijnt het, beter gedaan hebben, t' huis te blij
ven; want ik onderstel, dat hij geen bijzonderen last had om
dit werk te verrigten (2).
Zoo lang de Prins in de stad kon blijven , wist deze groote
staatsman door zijne gematigdheid en vastberadenheid eene uit
barsting te voorkomen , welke reeds zoo langen tyd had gedreigd.
Doch de onder zijn bewind staande provinciën Holland en Zee
land eischten eveneens zijne bijzondere zorg. Het grasprediken
had zich in die streken met voorbeeldelooze snelheid uitgebreid.
Dagelijks werden in de nabijheid van Amsterdam gewapende bij
eenkomsten gehouden, waartegen de burgerlijke overheden vol
komen magteloos waren (3). De Hertogin kon echter den Prins
niet vergunnen de noordelijke provinciën te bezoeken. Indien hij
te Antwerpen één enkelen dag kon worden gemist, moest hij
haar noodzakelijk bijstaan in eene nienwe moeijelijkheid, met de
verbonden edelen gerezen. Te midden alzoo van zijnen arbeid in
die stad , had hij zich verpligt gezien , op last van Margaretha
aan eene bijeenkomst te Duffel deel te nemen (4). Want in deze
zelfde maand Julij , die zoo rijk was aan gebeurtenissen , werd
door de leden van het Compromis eene groote vergadering (5)
gehouden te St. Truijen, in het bisdom Luik. De edelen kwamen
den dertienden van deze maand aldaar te zamen , en bleven bij
een tot het begin van Augustus. Het was eene woelige, onstui(1) BOR, HOOFT, ubi snp. — (2) Correspond. de Gnill. Ie Tacit., II. 181
(3) HOOFT, III. 89, 90.
(4) Correspond. de Guill. Ie Tacit., II. 148, 149.
(5) BOR, II. 78—80. — HOOPT, III. 96—98. STRADA, V. 203—206.—
HOPPER , Ree. et Mem. 90—96.
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mige vereeniging, waaraan ongeveer vijftien honderd ridders deel
namen, alle vergezeld van hunne schildknapen en een gewapend
gevolg — de grootste en belangrijkste bijeenkomst , welke nog
gehouden was. Brederode en Graaf Lodewijk waren de hoofden
der vergadering , welke , te rekenen naar het aantal en de per
sonen der leden , weinig uitzigt gaf, dat zij gematigd in hare
besluiten of weldadig in hare gevolgen zou zijn. Het was eene
ontijdige beweging. De zaamgekomenen waren te talrijk om be
hoorlijk te kunnen beraadslagen en te weinig ordelijk om ver
trouwen in te boezemen. Zij namen hun intrek allerwege in de her
bergen en pachthoeven van den omtrek, terwijl een groot aan
tal op het open veld hunne tenten opsloegen. De lucht weergalm
de steeds van de luidruchtige vrolijkheid en het wild rumoer,
nu en dan afgewisseld door eene ruwe woordenwisseling of door
het kletteren van zwaarden. Het geleek meer naar eene bijeen
komst van oude onbeschaafde Batavieren, volgens teutonisch ge
bruik vergaderd, om, te midden van luid geschreeuw, onmatig
drinken, en het gedruisch van speer en schild, zich een Koning
te kiezen — dan eene vergadering, tot een groot en ernstig
doel door hunne beschaafde afstammelingen belegd. Duizende
toeschouwers, landloopers en bedelaars voegden zich dagelijks bij
de hier verzamelde edelen, en ondersteunden hen, met ongehuichelde geestdrift, in de kreet van „V ivent les Gueux!" Het
was onmogelijk, dat zij, die zichzelven den naam van bedelaars
hadden gegeven, zóó spoedig na de doopplegtigheid , alle ver
keer met de eeuwenoude broederschap , waaronder zij zich had
den geschaard , zouden laten varen.
De verbondenen beraadslaagden — indien althans een wild heen
en weder spreken beraadslagen kan heeten — hoofdzakelijk over
twee punten : of zij , in geval hun oorspronkelijk verzoek mogt
worden ingewilligd , het daarbij zouden laten berusten , of wel
nog verder gaan; en, of zij zouden aandringen op eene verze
kering van de zijde der regering, dat deze geene wraak zou ne
men wegens vroegere handelingen. Over deze beide punten werd
hevig getwist en ten aanzien van beide bestond groot verschil
van gevoelen. Daarenboven nam de vergadering twee zeer onbe
raden hoogst gewigtige besluiten — dat het volk tegen alle ge
weld ter zake van zijn godsdienstig geloof zou worden gevrijwaard,
en dat eene duitsche legermagt van vierduizend ruiters en veer
tig benden voetvolk , tegen „ waard- of wachtgeld , in dienst ge-
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nomen zou worden (1). Het was duidelijk, dat de edelen hun
werk met spoed en steeds verder wenschten te vervolgen. Waren
zij in den aanvang dezes jaars alles behalve traag geweest om den
doop des wijns te ontvangen , de geuzen haakten er thans naar ook
met bloed gedoopt te worden. Wij moeten hierbij tevens opmerken,
dat de troepen , welke zij niet voorstelden te werven , maar slechts
beschikbaar wilden hebben , enkel en alleen tot verdediging moes
ten strekken. Ingeval de Koning, zoo als waarschijnlijk werd ge
acht, de Nederlanden met het zwaard in de vuist zou komen
bezoeken , zou eene kern van tegenstand onmiddellijk aanwezig zijn.
Op den 18<>n Julij had de Prins van Oranje, toegevende aan
het dringend verzoek van de Landvoogdes, eene zamenkomst met
eenige afgevaardigden van de verbonden edelen te Duffel. Graaf
Egmont was hem in deze zending toegevoegd. Het onderhoud was
niet zeer bevredigend. De afgevaardigden van St. Truijen , bestaande
uit Brederode , Culemburg en anderen , en de beide Heeren , ont
wikkelden wederzijds de oude bezwaren. Aan de verbondenen werd
herinnerd , dat zij zich verantwoordelijk hadden gesteld voor de
openbare rust, zoo lang de Landvoogdes hare belofte gestand zou
doen ; dat , nu de Hertogin twee zeer aanzienlijke mannen als
gezanten naar Madrid had gezonden , ten einde , zoo mogelijk ,
aan de wenschen der edelen te gemoet te komen, zij verpligt wa
ren , hun woord gestand te doen ; dat zij eer moesten trachten
de gewapende zamenkomsten te beletten dan ze door hun voor
beeld aanmoedigen; en dat, bijaldien zij thans alle krachten in
spanden om de onlusten te dempen , de Hertogin bereid was voor
zichzelve en namens den Koning te verklaren , dat de aanbieding
van het verzoekschrift eene goede zaak was geweest.
De edelen antwoordden , dat de gedane toezeggingen alle beteekenis hadden verloren ; dat de Landvoogdes hen bedroog ; dat
de geloofsvervolging erger was dan ooit; dat de „Moderatie"
eene bespotting was; dat de brieven , waarbij de inquisiteurs wer
den aangeschreven „ bescheiden en gematigd " te werk te gaan ,
niet veel beter dan scheurpapier waren geweest; dat een prijs was
gezet op de hoofden van de leeraars , als waren het wilde dieren ;
dat aanhoudend werd gedreigd met een vijandelijken inval van
de zijde van Spanje ; dat de bijeenroeping van de Staten-Generaal
(1) GROEN v. PBINST. , Archives, etc., II. 159, sqq. ; 167, sqq. 179.
PONTUS PAYEN, MS.

1566)

TE DUFFEL.

113

on\wettig was verschoven j dat het volk tot wanhoop was gebragt ;
en dat het de handelwijze was van de regering , niet van de ver
bondenen , welke gemaakt had , dat de hervormden allen vroegeren
schroom hadden laten varen en bij tienduizenden in het openbare
veld waren verschenen , niet om hun Koning te trotseren , maar
om hun God te dienen (1).
Dit is het kort begrip van de zamenkomst te Duffel. Ten slotte
werd een stuk opgesteld , waarmede Brederode naar de vergaderde
edelen terugkeerde , en 'twelk aan de goedkeuring der Hertogin
onderworpen zou worden. Dientengevolge werd Lodewijk van Nas
sau in het laatst van deze maand naar Brussel afgevaardigd , ver
gezeld van twaalf zijner vrienden , die gemeenlijk zijne twaalf
Apostelen genaamd werden (2). Hier bood hij Hare Hoogheid ,
in rade vergaderd , eene memorie aan , waarin de denkbeelden der
verbondenen waren ontwikkeld. In dit stuk verklaarden zij ten
allen tijde bereid te zijn tegen een vreemden vijand den strijd te
aanvaarden, doch nooit het zwaard te zullen trekken tegen hunne
onschuldige landgenooten. Zij beweerden , dat hunne vroegere han
delwijze goedkeuring verdiende , en dat , bij het vragen van een
vrijgeleide in naam zoowel van de Hertogin als van de Vliesrid
ders , geenszins de begeerte om kwijtschelding te erlangen op den
voorgrond had gestaan, maar alleen weerzin om zonder zoodanigen waarborg eene verbindtenis aan te gaan ten aanzien van de
openbare rust. Indien zij echter de verzekering ontvingen , dat de
Hertogin niet vijandig jegens hen gezind was , en dat er geen
toeleg bestond om over het verledene wraak te nemen — indien
de Hertogin er tevens in toestemde den raad van Horne, Egmont
en Oranje te volgen, en geen gewigtige maatregelen te nemen
zonder hunne medewerking — en , bovenal , indien zij de StatenGeneraal wilde bijeen roepen , •— dan , en dan alléén , waren de
verbondenen bereid hunne krachten in te spannen om den vrede
(1) Correspond. de Marg. d'Autr. , 129, sqq. Archives et Correspond. (GR.
v. PRINST.), 167, sqq. RENOM DE FRANCE MS., I. 17. BOR, II. 78—80.
HOOFT, III. 96—98. — Vergel. HOPPER, 90—96; STRADA , V. 203—206;
BENTIVOGLIO , II. 34 , 35.
(2) Correspond. de Marg. d'Autr. , 120 , sqq. ; 141 , sqq. Het stuk schijnt
Margaretha te zijn aangeboden op den 30en Julij 1566. Zie REIFFENBERG ,
Correspond. ubi sup ; GACHARD , Correspond. de Phil. II. , I. 437. Uit een
brief van Graaf Lodewijk echter (Archives et Correspond., II. 177—180) zou
men kunnen opmaken , dat het verzoekschrift werd overgelegd op den 26en
Jnhj. — STRADA , V. 205.
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te bewaren, de volksdriften te beteugelen en de algemeene wan
hoop te doen bedaren (1).
Zóó spraken Lodewijk van Nassau en zijne twaalve. Men moet
erkennen, dat, hoe ook gedacht mogt worden over de billijkheid ,
er slechts één gevoelen kon zijn over de stoutheid dezer verklaring.
De Hertogin was woedend van gramschap. Indien het vertoog
van April zich reeds door onbeschroomde taal had onderscheiden,
dit nieuwe verzoekschrift, was, zoo als Margaretha zelve het uit
drukte , „ nog veel wranger van smaak , en nog veel harder te
verduwen". Zij antwoordde dan ook in zeer onbevredigende, trotsche en dubbelzinnige bewoordingen , dat zij eene beschikking op
hunne voorstellen wenschte aan te houden, tot dat die in den
Staatsraad zouden zijn overwogen, en dat het verzoek ook onder
worpen zou worden aan de Ridders van het Gulden Vlies , die op
den 26stcn Augustus moesten bijeenkomen.
Het onderhoud werd nog eenigen tijd voortgezet zonder tot
eenige uitkomst te leiden. Esquerdes beklaagde zich, dat de ver
bondenen ten doel stonden aan voortdurende belastering , en ver
zocht , dat de lasteraars mogten worden in verhoor genomen en
gestraft. „ Ik begrijp u zeer goed ," viel Margaretha hem in de
rede , „ gij wilt de gansche regtspleging in handen hebben en
zelf Koning zijn " (2). De vermetele edelen gaven voorts te ken
nen , dat , wanneer zij door daden van geweld genoopt werden
maatregelen van zelfverdediging te nemen , zij bereids op de hulp
van vrienden in zeker land konden rekenen (3). De Hertogin ,
waarschijnlijk over de openhartigheid dezer mededeeling verwon
derd , vroeg , zegt men , nadere ophelderingen. De verbondenen
antwoordden, dat hun zoowel in de Nederlanden als in Duitschland hulptroepen waren toegezegd.
De Staatsraad besliste , dat het aannemen van de voorstellen
der verbondenen niet anders zou zijn dan het instellen van een
driemanschap , en de Hertogin schreef aan haren broeder , dat zij
hem de inwilliging van het verzoek bepaald moest afraden. De
vergadering van St. Truijen ging daarop uiteen ; met openlijk
misbaar begonnen , had zij geen enkel weldadig gevolg achterge
laten , maar zich bloot gesteld aan allerlei vermoedens , waarvan
de meeste onjuist, eenige echter gegrond waren.
(1) HOPPER, 94, 95. HOOFT, III. 98. STRADA , V. 205, 206.
(2) EENOM DE FRANCE , MS., I. 18. — (3) LE PETIT : Grande chronique
de Hollande, 209« , 114£. GROEN. v. PRINST. , Archives , II. 167, 168.
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Alvorens wij den lezer een kort overzigt geven van de openbare
en geheime Staatkunde , door de regering te Brussel en te Madrid
naar aanleiding van deze jongste onderhandelingen gevolgd, is
het thans noodig het oog te vestigen op eene reeks van onver
wachte gebeurtenissen, welke op dit tijdstip de moeijelijkheden
van het oogenblik kwamen verhoogen , en een noodlottigen invloed
hadden op den toestand der gewesten.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

De kerkelijke bouwkunst in de Nederlanden. — De beeldenstorm. —
Beschrijving van de hoofdkerk te Antwerpen. — Plegtigheid van
den Ommegang. — Begin der rustverstoring. — De beeldenstor
mers te Antwerpen. — Bijzonderheden van den beeldenstorm in
de verschillende steden. — Per/taal van 'tgeen te Doornik voor
viel. — Prediking van Wille. — Volksbeweging door een knaap
te weeg gebragt. — Plundering der kerken te Doornik. — Het
lijk van Hertog Adolf 'van Gelder opgegraven. — De beeld-enstormers te Anchin verjaagd en omgebragt. — De St. Bartliolomeusdag te Valcncijn. — Algemeene kentrekken van den beel
denstorm. — Verslagenheid, van de Hertogin. — Voorgenomen
vlugt naar Bergen. — Gevoelen van Horne en andere edelen. —
Overeenkomst van den 25'° Augustus.

De Nederlanden bezaten een groot aantal kerken en kloosters.
Deze waren door keurigen bouwtrant en uitgewerkte sieraden de
eerste blijken geweest der inlandsche beschaving. In de talrijke
steden , vlekken en dorpen , waarmede het land als bezaaid was ,
hadden zich, door omstandigheden, aan de gansche Christelijke
wereld gemeen , aanzienlijke schatten in de kerken opgestapeld.
Nooit kunnen diezelfde oorzaken weder in werking treden, welke
reeds vroegtijdig gansch Europa met deze prachtige gewrochten
der christelijke kunst hebben overdekt. Het was in zulke schep
pingen van onbekende, doch oorspronkelijke meesters, dat zich
het Gothiek genie, na het ontwaken uit den diepen slaap der
middeleeuwen, het .allereerst uitdrukte. De eerste dichtkunst van
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de Germaansche volken werd gehouwen en gebeiteld in steen. Het
bestendig beginsel van vroomheid, toen zoo diep geworteld, was
als de stam, rondom welken zich de bevallige en krachtige loten
van het nieuw ontwaakte leven heenslingerden. Al wat het der
wetenschap gelukte te ontdekken, al wat de kunst vermogt af
te beelden, al wat de werktuigkunde zich verstoutte te onderne
men, al wat de rijkdom in staat was te verkwisten, al wat er van
levenskracht in het volk woonde en naar eeue vreedzame uiting
streefde, — overal waar het levenwekkend beginsel werkte, 't
welk uit eigen aandrift zocht te scheppen en te versieren in een
tijd, toen ruw geweld en zucht tot vernielen de algemeene kentrekken waren der menschheid, — alles school te zamen rondom
deze prachtige tempels, nadat hunne verheven spitsen zich ein
delijk hadden verheven boven de mist, welke zoolang over de
wereld had gehangen.
Er waren vele houderde meer of minder merkwaardige kerken
in de Nederlanden. Schoon een streng beoordeelaar het mogt
betreuren, dat deze voortbrengselen van de groote Duitsche school
in 't bijzonder de sporen droegen van den praktischeu volksaard,
welke de Nederlandsche en Vlaamsche scholen kenschetste, —
schoon het oog eene afwijking mogt ontwaren van dat mystiek
beginsel, 'twelk in zijne poging om het streven der menschheid
naar het oneindig wezen daarboven zinnebeeldig voor te stellen,
de behoeften van den eindigen mensch hier beneden eenigzins
had miskend — schoon de tusschenruimten te groot en de af
stand van de kolommen te wijd mogten zijn, behalve voor de
behoeften der gemeente — waren er niettemin onderscheiden
meesterstukken van kerkelijke bouwkunst, welke beschouwd kou
den worden als schitterende openbaring van de Nederlandsche
en Belgische beschaving gedurende de dertiende en veertiende
eeuw. Onderscheidene van die kerken waren versierd met de
schilderstukken eener school , welke van oudere dagteekening was
en grooter verdiensten bezat dan hare zuster-scholen in Duitschland. Alle waren opgevuld met beelden, alle rijk voorzien van
kwistig versierde kapellen; zij waren toch gedurende vele geslach
ten met giften overladen door rijke boetelingen, die zich daarmede
aflaat voor misdaden gekocht, en den weg ten hemel gebaand
hadden.
Thans echter kwam er een storm op , die in den korten tijd
van zes of zeven dagen en nachten al deze kostbaarheden ver-
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nielde. Schier geene kerk of zij werd geheel en al van hare sieraden
beroofd; niet met het doel om te plunderen, maar om te ver
nielen. Naauw eene provincie of eene enkele stad, die vrij bleef.
De kunst zal steeds dit verlies blijven betreuren; de menschheid
moet het evenzeer leed doen, dat elk beginsel van hervorming
dus steeds zoo ligt pleegt te ontaarden in eene zucht om af te
breken en te verwoesten; doch het is niet mogelijk een hard
oordeel uit te spreken over de denkbeelden , welke tot die woeste ,
doch geenszins wreedaardige handelingen leidden. De beelden in
de kerken hadden opgehouden beelden te zijn , door het onaf
scheidelijk verband, waarin zij stonden tot de meedoogenlooze
geloofsvervolging, welke de Nederlanden zoolang had geteisterd.
Zij waren hatelijke , menschelijke wezens geworden , en van daar
dat het volk tegen hen opstond en ze alle zonder onderscheid
ten verderve doemde.
Ongetwijfeld is de beeldenstorm te bejammeren ; zulke kunst
schatten laten zich bezwaarlijk hernieuwen. De tijd van het bouwen
en versieren van groote kerken is voorbij. Onze eeuw toch, die
praktisch is en vol van menschlievendheid , zij het dan ook min
der dichterlijk , heeft zich bezig te houden met het tegenwoordige
en invloed uit te oefenen op de toekomst. Zij wil God liever ver
eeren door aan de laagste rangen der menschheid van hare schatten
mede te deelen , dan door trotsche tempels te bouwen , waar de
arme geknield moet liggen. Den naakte te kleeden , den gevallene
op te heffen, den hongerige te voeden, minder door aalmoezen en
preken dan door nuttige instellingen en goede wetten , en bovenal
door het verspreiden van kennis , met het doel om eene gansche
natie te brengen tot een trap van beschaving , welke naauwelijks
eene enkele klasse in vroegere tijden had bereikt , — ziedaar
eene even grootsche taak als hemelhooge bedehuizen op te rigten.
Het ware te veel gevergd van het geduld onzer lezers, wan
neer wij in bijzonderheden al de gebeurtenissen , welke den merkwaardigen beeldenstorm in de Nederlanden kenschetsten, wilden
beschrijven. Daar Antwerpen het brandpunt vormde van de be
weging , en de hoofdkerk dier stad tevens rijker en prachtiger
was dan eenige kerk van Noordelijk Europa, is het genoeg een
vlugtigen blik te werpen op de gebeurtenissen, welke daar voor
vielen. Uit hetgeen deze stad ons vertoont, laat zich het karakter
van den beeldenstorm overal elders gereedelijk opmaken.
De kerk van Onze Lieve Vrouw te Antwerpen , welke Filips nog
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zoo onlangs tot bisschoppelijke kerk had verheven, was gebouwd
in het jaar 1124, schoon zij eer kan beschouwd worden als een
werk van de veertiende eeuw. Het kapittel van kanoniken , tot
deze kerk behoorende , was in een ander gedeelte van de stad
door Godfried van Bouillon gesticht. De held van Brabant, die
een zoo romantisch beeld was van de godsdienst-poëzy zijner eeuw;
die het eerst de muren beklom van het Verlost Jeruzalem , om er
de eerste Christen-Koning te zijn , doch weigerde eene gouden
kroon te dragen daar waar de Heiland eens met doornen was ge
kroond; — de Vlaming, wiens leven één was met het heldendicht,
'twelk Italië's groote dichter, vele eeuwen daarna in onsterfelijke
zangen overbragt, — heeft dus zijn naam eigenaardig verbonden
met het dichterlijk gewrocht van bouwkunde , dat zijne voorvader
lijke bezittingen later zou opluisteren. Het schip van de kerk —
welke om hare evenredige verdeeling het verwijt niet behoefde te
vreezen , 'twelk vele andere kerken in de Nederlanden trof , van te
veel den vorm te naderen der stadhuizen , waarvan zij het denk
beeld zouden aangeven, — werd in de veertiende eeuw voltooid.
De fraaije voorgevel met den toren werd eerst in het jaar 1518
geheel afgewerkt. De trotsche, sierlijke spits, de reusachtige stam,
waarop ten laatste de volkomen ontloken bloem van deze schepping
hare bladeren zou uitspreiden , had eene eeuw noodig om tot vollen
wasdom te komen. Zich verheffende tot eene hoogte van bijkans
vijfhonderd voet boven eene kerk van gelijke lengte , was zij eene
waardige voorstelling van dat opwaarts streven, 'twelk het ken
merk was der Gothische bouwkunst. Uitwendig en inwendig was
de kerk de getrouwe uitdrukking van het christelijke beginsel van
godzaligheid. Te midden van de opeenstapeling van beelden , de
eindelooze versierselen, de gedurige afwisseling, de verscheidenheid
der bijzondere deelen , bleef de groote , de bezielende gedachte
steeds zigtbaar. Alles wees naar boven , van de spits , die zich in
de wolken verloor, tot de kleinste nis, welke eenig heiligenbeeld
in de benedenkapellen hield omvat. Het was een heiligdom , niet
gelijk de heidensche tempels , om eene zigtbare Godheid tot Woon
plaats te strekken , maar een gebouw , waar menschen zich vereenigden om den Ongeziene in het rijk boven lucht en wolken
te vereeren.
Als een heilig eiland, te midden van eene onstuimige zee, lag
de kerk in het midden der stad , wier rumoerige straten door den
stroom des wereldhandels werden bewogen. De hooge kolommen
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in een voortdurend schemerlicht gehuld, verhieven zich in digte
menigte boven den vloer, bont geschakeerd door de afwisseling
van veelkleurige lichtstralen en de donkere schaduwen der grafsteenen. Elke stam van dit steenen woud verhief zich tot eene
bovennatuurlijke hoogte, en verdeelde zich boven in eene menigte
takken , zoo digt dooreengestrengeld , dat zij een ondoordringbaren
hemel vormden. Bladeren, bloemen en vruchten van reusachtige
grootte , vreemde vogels , wilde dieren , griffoenen en draken in
tallooze verscheidenheid, — de weelderige plantengroei en het
denkbeeldige dierenrijk van eene pasgeborene of fabelachtige we
reld , — schenen de digt opeengedrongene stammen en afhangende
takken te versieren en leven te geven , terwijl de dreunende accoorden of wegstervende toonen van het orgel herinnerden aan
het ruischen van den wind door het woud — nu eens hevig
loeijende als de winterstorm , dan weder zacht ruischende als de
avondwind.
De kerk was van binnen onbeschrijfelijk rijk. Al wat weelderige
rijkdom en vindingrijke naïviteit konden uitdenken, in hout, brons,
marmer, zilver, goud, edelgesteenten of schitterend tapijtwerk,
was hier met overdadige kwistigheid bijeengebragt. De boetetranen
van eeuwen waren over de gansche binnenzijde der kerk als
glinsterende stalactiten uitgestort. In vijf bogen verdeeld, met
kapellen aan beide zijden, die echter door geene muren van
elkander waren gescheiden, vormde het groote tempelgebouw één
indrukwekkend geheel, waarvan de aanblik te grootscher was door
de schier onafzienbare afstanden. De rijke burgers, de zeven-entwintig gilden, de zes gewapende vereenigingen , de rederijkers
en vele andere wereldlijke of geestelijke broederschappen , hadden
elk hunne eigen kapellen en altaren. De vloer was als bedekt met
praalgraven, waarop de beeldtenissen lagen uitgestrekt van ge
harnaste ridders en van vrome edelvrouwen; gescheurde banieren
hingen hoog in de lucht, terwijl de pilaren waren versierd met
de wapenschilden van het Gulden Vlies, eene Orde, welke de
uitdrukking was van de Vlaamsche nijverheid , doch waarvan
Keizers en Koningen het zich tot eene eere rekenden leden te
zijn. De groote en fraai geschilderde vensters vertoonden in
gloeijende kleuren tooneelen uit de bijbelsche geschiedenis, af
beeldingen van beroemde personen en zinnebeeldige voorstellingen,
uitgedrukt in die krachtige verwen, waarvan de kunst tot heden
te vergeefs het geheim tracht terug te vinden. Het licht, dat
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beurtelings tot eene schaduw wegsmolt en met tooverachtige kleu
ren schitterde, de priesters, die in rijken tooi gedost heilige lie
deren zongen in eene onbekende taal, de verheven muziek van
het koorgezang, de bedwelmende geur van myrrhe en nardus ,
waarin de bijbelsche tooneelen van het Oostersche leven voor de
verbeelding oprezen — alles vereenigde zich om de zinnen te
prikkelen en te overweldigen. Aanzienlijken en geringen schenen
binnen deze heilige muren gelijk te staan, waarbinnen de moor
denaar veilig, de arm van den wereldlijken regter verlamd was.
Doch de verbastering der aloude vroomheid had haar werk
begonnen. De kerk was niet langer de heilige plaats in de oogen
van eene groote menigte, wier getal voortdurend aangroeide. Liever
de bloedige plegtigheden van de oude Druiden, liever de angst
kreten der menschelijke zoenoffers uit het „ bosch zonder genade ,"
zoo als hunne heidensche voorvaders die hoorden, dan zulk eene
grillige godsdienst, welke liefelijke muziek, rijke kleuren en schit
terende plegtigheden wist te verbinden met het eindeloos verbran
den , onthoofden en verworgen , en die zich gedurende de laatste
halve eeuw door het brengen van menschenoffers had gekenmerkt.
Dus was de kerk van Onze Lieve Vrouw te Antwerpen. Aldus
stonden in eene stad, welker bevolking weleer haar leven zou
hebben gelaten voor hetgeen zij als haren roem en sieraad be
schouwde, de tegenwoordige inwoners of met blikken van vijand
schap of met onverschilligheid dit pronkjuweel van kunst aan
te staren.
De Prins van Oranje was door de Landvoogdes dringend uitgenoodigd aan de bijeenkomsten te Duffel deel te nemen. Nadat
hij binnen Antwerpen was teruggekeerd, liet hij zich door de
ernstige beden van den raad overhalen zijn vertrek uit te stellen
tot den 18™ Augustus. Op den 3™ dier maand had hij in overleg
met de overheden eene verordening vastgesteld , welke daarna werd
uitgevaardigd, en waarbij het prediken werd beperkt tot het open
veld. Eenige afgevaardigden van kooplieden en anderen vervoegden
zich bij hem met het verzoek dat hun mogt worden toegestaan
de Hervormde godsdienst binnen de stad uit te oefenen. Dit ver
zoek wees de Prins onvoorwaardelijk van de hand, en de afge
vaardigden berustten , even als hunne lastgevers , in de beslissing
„uit bijzonderen eerbied en achting voor zijn persoon." Hij gaf
echter duidelijk aan de Hertogin te kennen, dat het moeijelijk of
onmogelijk zou zijn om zich in die stelling lang staande te houII.
6
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den, en dat zijn vertrek uit de stad waarschijnlijk door eene
uitbarsting zou worden gevolgd. Hij schreef haar, hoe gewaagd
het was, dat hij Antwerpen op dat oogenblik verliet. Niettemin
scheen de bijeenkomst van de Vliesridders, in het oog van Margaretha, zijne tegenwoordigheid te Brussel volstrekt te eischen.
Zij drong er in meerdere brieven op aan , dat hij Antwerpen
onmiddellijk zou verlaten (1).
Op den 18™ Augustus had de groote en eeuwenheugende plegtigheid van den Ommegang plaats. De processie , die hoofdzakelijk
daarin bestond, dat een zeer groot beeld van de heilige Maagd
rondom de stad werd gedragen , trok als gewoonlijk door de
groote deur van de kerk naar buiten. Het beeld, prachtig uitge
dost, en glinsterend van edelgesteenten, werd gedragen op de
schouders van hare aanbidders , gevolgd door de gilden , de schut
terijen , de rederijkers, de geestelijke broederschappen, die, allen
in luisterrijken tooi , met ontrolde banieren , onder trompetgeschal
en trommelslag, zegevierend door de straten trokken (2). Zulk eene
plegtigheid was juist, door de pracht, de drukte, het vertoon, op
dat oogenblik het meest geschikt om de Protestanten te verbitteren
en botsingen uit te lokken. Het kwam evenwel niet tot dadelijkheden. De processie werd gevolgd door een hoop gemeen , doch
deze lieden trachtten met woorden en gebaren aan hun spotlust
te voldoen (3). Terwijl het beeld door de straten werd gedragen,
had het onophoudelijk allerlei schimpschoten , verwenschingen en
den ruwsten spot te verduren. „ Mayken ! Mayken ! " (verkorting
van Maria) „uwe ure is gekomen, 't Is uwe laatste wandeling.
De stad heeft genoeg van U." Dus was de groet, welken de
afbeelding van de Heilige Maagd ontving van het volk, dat een
afkeer had gekregen aan dit verouderd goochelspel. Bij het door
trekken van de stad werd met enkele voorwerpen naar de processie
geworpen, doch zonder dat er ongelukken plaats hadden. Toen
het beeld ten laatste weder geborgen en de optogt eenigzins
overhaast geeindigd was, scheen men zich te mogen gelukwenschen, dat de dag zonder oproer was afgeloopen.
Den volgenden morgen had zich eene groote menigte volks vóór
de kerk verzameld. Het beeld, in plaats van in het midden der
kerk te staan, waar het steeds, bij alle vroegere gelegenheden,
(1) BOR, U. 81, 83. HOOIT, III. 99. Correspond. de Guill. Ie Tacit.,
II. 185, 189. GROEN v. PRINST., Archives, etc., II. 236, 237.
(2) BOR, II. 83. METEREN, II. 40.
(3) BOR. ubi sup.
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gedurende de week na de plegtigheid , de bezoeken der geloovigen
pleegde te ontvangen , was nu smadelijk achter een ijzeren hek
op het koor nedergezet. Het was raadzaam geoordeeld de beeldtenis niet binnen het bereik te laten van heiligschennende handen.
Deze voorzorg wekte den lachlust op. Een hoop volk, van een
haveloos en gevaarlijk voorkomen , eenige arbeiders zonder werk
en tal van straatjongens , stonden een geruimen tijd door de
ijzeren staven van het hek naar het gekerkerde beeld te kyken,
en lieten het daarbij niet aan grove kwinkslagen ontbreken.
„ Mayken ! Mayken ! " dus klonk het , „ laat ge u zoo spoedig uit
het veld slaan ? Zijt ge nu al naar uw nest gevlogen ? Deukt ge
dus het gevaar te ontloopen ? Pas op , Mayken ! Uwe ure nadert
met rassche schreden ! " Anderen drongen rondom het hek en
riepen: „Vivent les Gueux!" terwijl zij op ruwen toon het beeld
uitnoodigden dien kreet mede aan te heffen. De gansche troep
ging daarop heen , doch bleef achteloos door de prachtige kerk
heendwalen, beschimpte de heiligenbeelden, verwenschte de kost
bare sieraden en dreef den spot met kruisbeeld en altaar.
Het duurde niet lang of een uit den hoop — naar het scheen
een werkman , van een haveloos uiterlijk , gekleed in een gescheurd
zwart wambuis en met een ouden stroohoed op het hoofd — klom
op den preekstoel, opende een der heilige boeken, welke hy
daar vond , en begon voor de vuist in ruwe , platte taal eene
monnikenpreek ua te bootsen. Sommige der toeschouwers klapten
in de handen, anderen gaven teekenen van afkeuring, sommigen
riepen : „ lang leven de geuzen ," anderen wierpen den schaamteloozen redenaar stokken en steenen naar het hoofd, terwijl eenigen
eindelijk hem bij de beenen grepen en naar beneden trachtten
te halen. Hij daarentegen verdedigde zijne stelling manmoedig,
slingerde de werptuigen, die hij grijpen kon, weder naar beneden
en worstelde met zijne aanvallers , terwijl hij middelerwijl steeds
met zijne boosaardige en vuile rede voortging. Eindelijk klom
een jong zeeman, een ijverig Katholiek, en opvliegend gelijk zee
lieden dikwijls zijn, van achteren op den preekstoel, greep den
leeraar aan, en wierp hem met geweld de trappen af. Deze wist
zijn vijand onder het vallen vast te houden, en beide rolden nu
met elkander naar beneden. Geen van beide had zich erg bezeerd;
doch thans ontstond er eene opschudding. Er viel een pistoolschot
en de zeeman werd in den arm gewond. Daarop werden dolken
getrokken en stokken gezwaaid, en daar de omstanders over het
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algemeen partij trokken tegen den zeeman , hadden diegenen ,
welke hem beschermden, nog al wat te lijden, voor dat zij hem
uit de kerk konden voeren. Op dien dag viel er intusschen niets
meer voor, en de kerkbewaarders hadden weinig moeite de me
nigte het gebouw te doen verlaten en de deuren voor den nacht
te sluiten (1).
Van dit voorval werd berigt gegeven aan den raad , die juist
op het stadhuis vergaderd was. Groot was de ontsteltenis van
dit staatsligchaam. Met het verlies van den Prins van Oranje
schenen al de leden tevens hun verstand te hebben verloren, en
de eerste maatregel , waartoe zij overgingen , was een bode af
te zenden om hem te smeeken tot hen terug te keeren. Inmid
dels was het noodig, dat zij zelven handen aan het werk sloe
gen. Het was duidelijk, dat er een onweder broeide. De nood
lottige pestkoorts , welke zich zoo snel door geheel de Nederlan
den had verspreid, zou weldra ook hen bereiken. Reeds waren
enkele verschijnselen der gevreesde bezoeking maar al te duide
lijk zigtbaar. Welke voorzorgsmaatregelen daartegen te nemen?
Eene proclamatie uitvaardigen? Maar zulke stukken waren er in
den laatsten tijd reeds te veel geweest; zij hadden hunne kracht
verloren. Het oogenblik was nu daar om niet van magt te spre
ken, maar magt te doen gelden. Zou men de wijkmeesters ont
bieden en dezen bevel geven onmiddellijk hunne verschillende
benden te wapenen en beschikbaar te houden ? Zou men de hoof
den van de schutterijen bijeenroepen ? Niets zou meer dan der
gelijke maatregelen zijn aan te prijzen geweest, in geval van vij
andelijke inval of van gewoon oproer ; doch wie kon zeggen hoe
ver het gif reeds in het ligchaam van den staat was doorge
drongen? Wie zeggen of de burgerwacht al dan niet bereid zou
zijn de bevelen der overheid uit te voeren? Het ware zaak geene
proclamatie uit te vaardigen, tenzij men hare voorschriften met
de noodige klem kon handhaven , noch de burgerwacht op te
roepen , tenzij er uitzigt bestond , dat zij zou gehoorzamen. Zou
hun verschijnen op dit oogenblik niet veeleer de woede der aan
hangers van de nieuwe godsdienst ten top drijven dan hun over
moed beteugelen? Nooit bevonden zich overheden in grooter ver
legenheid. De raad wist niet , waartoe te besluiten , en uit vrees
van verkeerd te handelen, handelde hij in het geheel niet. Na
(1) BOR, II. 83. HOOPT, III. 99. STBADA, V. 211. METEREN, 40.
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ecne lange en kommervolle beraadslaging begaven de burgemees
ter en zijne vrienden zich allen naar huis en ter ruste , in de
hoop, dat de dreigende vlam van het volksoproer van zelve zou
uitdooven, of welligt dat hun in den droom die wijsheid zou
geschonken worden , welke zij wakend te vergeefs zochten (l ).
Den volgenden morgen, toen het bleek dat geene voorzorgen
genomen waren , werd de vermetelheid der hervormden natuur
lijk grooter. Reeds vroeg verzamelde zich in de kerk eene groote
menigte lieden, wier woeste blikken en haveloos voorkomen sche
nen te voorspellen, dat deze dag niet zoo vreedzaam zou voor
bijgaan als de voorgaande. Wederom bekwam het beeld van de
heilige Maagd niets anders dan bespotting en verwenschingen ;
wederom klonk de woeste kreet ter eere van de geuzen door de
hooge gewelven. Dit duurde eenige uren: nog werd geen geweld
gepleegd, doch de volksmenigte groeide aan. Een onbeduidend
feit, als gewoonlijk , door den stroom der gebeurtenissen aange
voerd, scheen de voorbode van de naderende uitbarsting. Eene
behoeftige vrouw was de aanleidende oorzaak van den beeldstorm
te Antwerpen. Deze had sinds jaren hare gewone zitplaats voor
de deur der kerk, waar zij waskaarsen en ouwels uitstalde, en
zich een karig onderhoud verschafte met de winst van haren klei
nen handel en de aalmoezen , welke zij somwijlen ontving. Eenigen
uit den volkshoop begonnen een gesprek met deze bes. Zij spot
ten met haar gewijde kramerij , vergunden zich daarbij menigen
ruwen kwinkslag, welke zij trouwens, door haar langdurig leven
op straat , met woeker terug wist te geven , en verzekerden haar
ten slotte, dat de ure gekomen was, waarin hare afgodische ne
ring voor altijd zou ophouden, en zij zelve, met hare bescherm
heilige Maria , ten gronde zou gaan. De oude vrouw , woedend
van drift, gaf bedreiging voor bedreiging, en liet geen spotternij
onbeantwoord. Zij kwam van woorden tot daden en begon elk
werptuig of wapen , 'twelk zij vinden kon , van den grond te ra
pen en in alle rigtingen om zich heen te smijten. Hare aanval
lers verdedigden zich zoo goed zij konden , doch ontzagen zich
niet hare gansche kramerij te vernielen. Hierop schoten anderen
ter harer hulp toe. De voorbijgangers drongen rondom het tooneel zamen; de kerk was weldra opgevuld met menschen; eene
vreesselijke volksbeweging was in aantogt (2).
(1) BOR, II. 83, 84. HOOFT, III. 99.
(2) BOR, II. 83. HOOFT, III, 100. METEBEN, II, 40.
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Onderscheiden personen snelden vol angst naar het stadhuis,
om berigt van deze uitbarsting aan de overheden te brengen.
Juist op dat oogenblik had Jan van Immerzeel , Markgraaf van
Antwerpen , eene bijeenkomst met den raad , en wachtte hij de
komst af van de wijkmeesters , welke men ten laatste gemeend
had te moeten ontbieden. Bij het vernemen van den oploop,
welken de burgerwacht, ware zij bij tij ds opgeroepen, had kun
nen voorkomen , besloot de raad zich gezamenlijk naar de kerk
te begeven, in de hoop het gemeen door het ontzag voor hunne
tegenwoordigheid tot bedaren te brengen.
De Markgraaf, wien de hoogste uitvoerende magt in den klei
nen staat was opgedragen , begaf zich derhalve naar de kerk ,
vergezeld van de twee burgemeesters en al de leden van den
raad. Aanvankelijk bragten hunne vermaningen, hun gezag en
persoonlijke invloed eene gunstige uitwerking te weeg. Sommigen
van diegenen , welke buiten de kerk stonden , gingen gewillig
heen , en ook de woelende menigte , die zich binnen het kerk
gebouw bevond, werd eenigzins rustiger. Daar het intusscnen
avond geworden was , verkozen velen uit het volk te blijven om
de avondmis bij te wonen. Er werd hun echter geantwoord, dat
dien avond geene dienst zou zijn, en dat zij het ditmaal zon
der vesper zouden kunnen doen.
Daar onderscheidene personen thans het voornemen lieten blij
ken de kerk te verlaten, werd den raadsheeren te kennen gege
ven, dat, indien zij konden goedvinden zich te verwijderen, het
volk hen waarschijnlijk naar buiten volgen en daarna uiteen
gaan zou. De waardige overheden lieten zich raden, en welligt
waren zij er ook niet zoozeer op gesteld langer de wel gevaar
volle, doch niet zeer geëerde werkzaamheden van politiedienaren
uit te oefenen. Alvorens heen te gaan namen zij de voorzorg al
de deuren van de kerk te sluiten , slechts ééne enkele open la
tende , ten einde het volk , dat nog binnen was , gelegenheid te
geven zich te verwijderen. Het scheen den raadsheeren niet in
dfi gedachten te komen , dat diezelfde deur evenzeer den toe
gang openstelde voor hen , die buiten stonden , als zij diegenen ,
welke binnen waren , vrijliet naar buiten te gaan. 't Geen zij
dus niet voorzien hadden gebeurde. Naauw hadden de overhe
den zich verwijderd , of een hoop volks drong door de deur ,
welke opengelaten was , de kerk binnen , overweldigde den Mark
graaf, die met eenige weinige bedienden was achtergebleven, en
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te vergeefs door bedreigingen en vermaningen de menigte zocht
te keeren , dreef hem smadelijk van daar , en zette al de andere
deuren wijd open. Nu stroomde het volk als eene opgeruide zee
naar binnen. De gansche kerk was thans in de magt van het
woeste graauw, dat blijkbaar niets goeds in den zin had. De
kerkbewaarders en opzieners, na nog eene vergeefsche poging te
hebben gewaagd om enkele van de voornaamste kostbaarheden
in veiligheid te brengen , verwijderden zich. Zij bragten berigt
van het voorgevallene aan de leden van den raad, die, verge
zeld van eenige hellebaardiers, zich op nieuw naar de kerk be
gaven. Dan , hun ijver duurde kort ; want van schrik bevangen
door het vreesselijke geluid, 'twelk zich in de kerk liet hooren ,
als dreigden onderaardsche en onzigtbare krachten met eene uit
barsting, waartegen geene menschelijke magt bestand was, namen
de overheden in allerijl de vlugt. Daar zij vreesden dat de eerst
volgende aanval op het stadhuis gerigt zou zijn, haastten zij zich
op dat punt al de beschikbare troepen te vereenigen , en lieten
de prachtige kerk verder aan haar lot over (1).
En thans, nu de schaduwen van den nacht het steeds onze
kere licht der kerk met donkerder tinten overtogen, nam het
werk der verwoesting een aanvang. In plaats van het lied der
vesper klonk de krachtige muzijk van een psalm, door duizende
stemmen met hartstogtelijke drift aangeheven. Dit scheen het af
gesproken teeken voor een algemeenen aanval. Een hoop volks
wierp zich op het beeld der heilige Maagd , sleepte het van zijne
plaats , doorboorde het onbezielde voorwerp met tallooze dolkste
ken, scheurde het de geborduurde en rijk versierde kleederen
af, sloeg het gansche beeld tot gruis, en wierp de stukken over
den vloer. Een woeste kreet ging er op , en het werk , 'twelk
aan een betrekkelijk klein aantal van de zaamgevloeide menigte
scheen toevertrouwd, werd thans met ongeloofelijke snelheid voort
gezet. Sommigen waren gewapend met bijlen , sommigen met
stokken, anderen met hamers, en weder anderen bragten ladders,
takels, touwen en koevoeten aan. De beelden werden uit hunne
nissen geworpen, de schilderijen van den wand gerukt, de zoo
kunstig geschilderde vensters stuk geslagen, de oude gedenkteekenen verbrijzeld, en het beeldhouwwerk, hoe onbereikbaar hoog
't zich vertoonde, naar beneden geslingerd. Onvermoeid en ver(1) BOR, II. 83, 84. HOOFT, III. 100, sqq. STRADA, V. 212. METEBEK, II. 40.
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metel driest schenen de uitzinnige beeldstormers als met boven
natuurlijke kracht en vlugheid begaafd. Zij klommen tot eene
duizelende hoogte naar boven , en gierden en schreeuwden als
wilde dieren , terwijl zij , in zegepraal de vruchten van eeuwenlangen arbeid vernielden. In een onbegrijpelijk kort tijdsbestek
hadden zij hunne taak volbragt.
Eene kolossale en prachtige groep van den Verlosser tusschen
de beide moordenaars aan het kruis versierde het groote altaar.
Het Christusbeeld werd met touwen en takels omvergeworpen ,
terwijl de moordenaars — bittere en godslasterlijke spot — ge
spaard bleven, de eenige vertegenwoordigers van dat heer van
marmeren beelden , 'twelk door den storm was verwoest. Op het
koor bevond zich een fraai gewrocht van bouwkunst — het zoo
genaamde „ repositorium , " waarin het ligchaam van Christus in
het graf voorgesteld was. Dit wijd vermaarde kunststuk rustte
op eene enkele kolom , en verhief zich , met rijen bogen en pi
laren boven elkander , tot eene hoogte van drie honderd voet ,
zoodat het zich geheel in het hooge gewelf verloor (1). „Het
werd thans in honderdduizend stukken verbrijzeld." De beelden,
schilderijen en versierselen , die op den grond verspreid lagen ,
werden met groote hamers en bijlen uiteen geslagen , vertrapt,
verscheurd en tot gruis vermorzeld. Een troep losbandige vrou
wen had de waskaarsen van de altaren genomen , en stond rond
om de beeldstormers om hen te lichten bij het werk. Niets ont
kwam aan de ontembare vernielzucht dezer dolzinnigen. Zij ont
heiligden zeventig kapellen, hieuwen alles open, wat slechts
kostbaarheden kon bevatten, trokken over hunne eigene morsige
plunje de rijke kleederen aan der geestelijken, braken het heilige
brood, goten den gewijden wijn in gouden bekers én ledigden
die met volle teugen op de gezondheid der geuzen , verbrandden
al de kostbare misboeken en handschriften , en besmeerden hunne
schoenen met de heilige olie , bestemd om koningen en hooge
kerkheeren te zalven. Het was alsof elk van deze duivelachtige
wezens de kracht bezat van honderde reuzen. Hoe had anders
in de korte uren van eenen zomernacht zulk eene vreesselijke ont
heiliging volvoerd kunnen worden door eene bende, welke, vol
gens al de berigten , niet meer dan honderd personen telde (2).
(1) PONTUS PAYEN MS.
(2) Correspond. de Marg. d'Autr., 183. — Vergel. HOPPER , Ree. et Mem.,
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Wel was er eene groote menigte toeschouwers , gelijk bij al der
gelijke gelegenheden; doch het aantal eigenlijke beeldenstormers
was zeer gering.
De schoonste en rijkste kerk van geheel de Nederlanden was
thans een puinhoop; doch de woede der vernielers scheen eer
geprikkeld dan voldaan. Ieder met eene brandende toorts gewa
pend, stroomden zij nu de kerk uit, en trokken met wild ge
schreeuw door de straten. „ Lang leven de geuzen ! " weergalmde
het in den zoelen zomernacht, terwijl de verwoestende horde
zich her- en derwaarts bewoog, en alles vernielde — hier een
Mariabeeld, daar een kruis, of de voorstelling van een heilige of
eenig ander Katholijk zinnebeeld, 'twelk zij op haren weg aan
trof. Den gansenen nacht gingen zij van het eene kerkgebouw
naar het andere , en verwoestten alles , wat zich aan hun. oog
vertoonde. Vóór dat de dag aanbrak, hadden zij reeds dertig
kerken binnen de muren der stad uitgeplunderd. Zij drongen de
kloosters binnen , verbrandden er de kostbare boekerijen, ver
nielden de altaren , heiligenbeelden en schilderijen , daalden in
de kelders af, braken de vaten open, welke zij daar vonden,
en plasten in den ouden wijn en het bier , waarmede deze hei
lige mannen van geslachte tot geslachte hun afgezonderd leven
pleegden te veraangenamen. Zij stormden de nonnenkloosters bin
nen, en verspreidden angst en schrik onder de bewoners, die
eene schuilplaats zochten in de huizen van hunne vrienden en
magen. De straten waren vol van monniken en nonnen, die,
bevend en gillend , in verwarring rondliepen , om aan de handen
der grimmige Calvinisten te ontkomen (1). Die vrees was echter
denkbeeldig; want het was een der meest opmerkelijke verschijn
selen van den beeldstorm , dat niemand, wie ook, hetzij man
of vrouw werd beleedigd of aangerand , en dat geen van hen ,
die zulke onmetelijke kostbaarheden vernielden, zich het gering
ste daarvan toeeigende. Het was een strijd niet tegen de leven
den , maar tegen gesneden beelden , en het beginsel , waaruit de
vernieling voortsproot, had niet het minste gemeen met de zucht
97; STRADA, V. 213; HOOIT, III. 101; BURGON, II. 137—141; BOR,
II. 84; METEREN, II. 40; BENTIVOGLIO , II. 35, 36.
(1) STRADA, V. 215. HOOPT, BOR , nbi sup. »Vons eussiez veu , » zegt
Pontus Payen , » les pauvres nonains sortir de leurs monastères en habits deguisaz et les aucnnes a demye couvertes , se sauver es maisons de lenrs parens et amis , et les prestres et moines conroient que 93 et que la , fuian les
griffes de ces malins reformés , » etc. etc. — MS., liv. II.
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tot plundering. De voornaamste ingezetenen van Antwerpen, die
elk oogenblik verwachtten dat de storm van de kerkgebouwen tot
de bijzondere woningen zou. overslaan, en dat roof, geweld en
moord op de gepleegde heiligschennis zou volgen , waren den ganschen nacht bezig zich tegen een aanval te wapenen, gereed
hunne haardsteden te verdedigen, al mogten de altaren worden
ontheiligd. Dan deze voorzorg was overbodig. De Katholijken be
weerden, dat de verbondenen en andere vermogende Protestanten
de beeldstormers hadden gehuurd tegen het sobere loon van tien
stuivers daags. Van de andere zijde geloofden velen , dat de
Katholijken zelve het gansche bedrijf hadden aangestookt, om
daardoor de hervormden gehaat te maken. Beide deze meeningen
waren even ongegrond. Het werk werd met den grootsten ijver
volvoerd; doch het was een gevolg van blinde dweepzucht, niet
van onedeler drijfveren (1).
Nog twee dagen en nachten duurde de beeldenstorm in al de
kerken van Antwerpen en van de omliggende dorpen ongehinderd
voort. Naauw een enkel beeld , eene enkele schilderij ontkwam aan
de algemeene verwoesting. Gelukkig was de beroemde kunstenaar
nog niet geboren, wiens werken in vervolg van tijd Antwerpen
zoozeer tot luister en sieraad zouden strekken — wij meenen
Rubens — eenig onder allen door diepte van koloriet en dra
matische wijze van voorstelling, wiens rijk, zuidelijk penseel zijne
schatten te kwistiger scheen uit te storten, als moest het ver
nielend geweld van zoo velen door de scheppende kracht van
een enkelen grooten geest worden vergoed. Van de bestaande
kunstwerken bleef echter niets gespaard. Doch de storm was
uitsluitend gerigt tegen hout en steen. Niet één enkel persoon
werd gewond, niet ééne enkele vrouw aangerand. Integendeel,
gevangenen, die zonder uitzigt in den kerker zuchtten, werden
losgelaten. Een monnik , die twaalf jaren in de - gevangenis van
het klooster der barrevoeters had doorgebragt, kreeg zijne vrij
heid terug. De kunst werd in het stof getreden , doch de menschheid had geene slagtoffers te betreuren (2).
Dus waren , in de hoofdtrekken , de feiten , welke den beeld
storm overal kenmerkten. De beweging vond gelijktijdig en schier
algemeen plaats. Het was moeijelijk te bepalen , waar zij begon ,
(1) BURGON, II. 137—141. BOR, II. 89. HOOIT, III. 101. HOPPER, 97.
(2) METEREN, II. 40. BOR, II. 84. STRADA , V. 215, 216.

1566)

DOOR GEHEEL HET LAND.

131

waar zij eindigde. Eenige weinige dagen van het midden der
maand Augustus waren voldoende om het gansche werk te volvoe
ren. Het aantal kerken , welke ontheiligd werden , is nooit op
gegeven. In de provincie Vlaanderen alleen werden vierhonderd
verwoest (1). In Limburg , Luxemburg en Namen (2) had geen
beeldstorm plaats. Te Mechelen was het een zeventig of tachtig
tal personen , die het gansche werk verrigtten ten aanschouwe
van den grooten raad en van de ontzette overheid (3).
Te Doornik, eene stad bekend voor hare rijke en prachtige
kerken, had de hervorming gedurende den zomer groote vorde
ringen gemaakt. Te gelijker tijd was de haat tusschen de beide
godsdiensten hoe langer hoe meer toegenomen. De nietigste en
gewigtigste zaken werkten zamen om de wederzijdsche vijand
schap aan te wakkeren.
Door een onbeduidend voorval was bijkans eene vreesselijke uit
barsting te weeg gebragt. In de kerk van Onze Lieve Vrouw had
een Jezuit van eenigen naam eene hartstogtelijke rede uitgespro
ken. Hij drukte den wensch uit, dat hij waardig mogt worden
bevonden zijn leven te geven voor zijne hoorders, eu betoogde
zonneklaar, dat niemand de pijnbank of den marteldood behoorde
te vreezen waar het de handhaving gold van het aloude geloof.
Terwijl hij bezig was hierover uit te weiden , werd zijne harts
togtelijke preek eensklaps afgebroken door een driemaal herhaald,
luid en eigenaardig kloppen op de deur van de kerk. De pries
ter , zijne ingenomenheid met den marteldood vergetende , werd
bleek en zonk in den preekstoel neder; straks snelde hij de trap
pen af en zocht eene schuilplaats in de sakristie, waar hij zich
achter slot en grendel verborg. De gemeente werd eveneens door
een plotselingen schrik bevangen. „ De geuzen zijn voor de deur,"
riep men van alle zijden. Er ontstond eene vreesselijke verwar
ring , en de gansche stad werd met angst vervuld , toen de ver
zamelde menigte in groote overhaasting de kerk uitstroomde, om
aan de vernielende en woedende Calvinisten te ontsnappen. Na
dat echter de bevolking weder eenigzins tot rust was gekomen,
bleek het, dat een kleine jongen de oorzaak was geweest van de
gansche opschudding. Deze knaap had zich in de Schelde ge
baad , en , bij het naar huis gaan , met een paar blazen onder
(1) Correspond. de Marg. d'Autr. , 183. — (2) HOOFT, III. 103.
(3) PONTUS PAYEN, MS. Volgens RIÏNOM DE FRANCE waren er niet meer
dan dertig of veertig » personnes de nullc qualité. » MS. I. c. 20.
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den arm , zijn weg genomen langs de groote kerk. Deels om die
voorwerpen te droogen , deels uit moedwil , had hij alstoen daar
mede tegen de kerkdeur geslagen. Dus bragt een kleine jongen,
door een grap met een paar zwemblazen, eene groote beroering
te weeg , welke niet anders liet verwachten dan dat Doornik ge
heel geplunderd en uitgemoord zou worden (1).
Dit voorval werd na weinige dagen door ernstige tooneelen ge
volgd. Op den 22™ Augustus verspreidde zich te Doornik het
gerucht, dat de kerken te Antwerpen, Gent en in onderscheiden
andere plaatsen waren verwoest. Reeds denzelfden avond ont
stond er eene beweging onder het volk. Pasquier de la Barre ,
procureur-generaal der stad , slaagde er echter na veel moeite
iu de rust voor dien nacht te herstellen. De alarmwacht werd
uitgezet, en er bestond hoop, dat het onweder voorbij zou trek
ken. Die verwachting werd nogtans teleurgesteld. Met het aan
breken van den volgenden dag begon de storm , en van al de
kerken bleven niet dan de naakte muren staan. Schilderijen ,
beelden , orgels , versierselen , gouden en zilveren bekers , reliquiën , albums , koorkleederen , kruisbeelden , kandelaren , lampen ,
wierookvaten — meerendeels van de kostbaarste stoffen vervaar
digd en schitterende van paarlen, robijnen en andere edelgesteen
ten — lagen verbrijzeld en vertrapt iu bonte hoopen over den
grond.
De beeldstormers , die in de oude grafsteden binnendrongen ,
oefenden enkele malen treffende geregtigheid uit ten aanzien van
degenen, die daar begraven lagen. Het gebalsemde lijk van Her
tog Adolf van Gelder, den laatste van de Egmonts , die over dat
gewest hadden geregeerd , werd uit de kist gehaald en herkend (2).
Schoon het er reeds negentig jaren had gelegen , was het „ door
de voortreffelijke specerijen , welke het voor bederf bewaard had
den," nog even ongeschonden als op den dag der begrafenis. Op
den marmeren vloer der kerk neergeworpen , bleef het verscheiden
dagen dus liggen , het voorwerp van de verwenschingen der me
nigte (3). De Hertog had zich schuldig gemaakt aan eeije gruwe
lijke misdaad jegens zijn vader , ten gevolge waarvan de provincie ,
welke door inlandsche geslachten werd geregeerd , onder de heer
schappij was gekomen van Karel den Stoute. Niet geneigd naar
(1) DE LA BARRE, MS. 26, 27, 33.
(2) NIC. BURGUNDI Hist. Belg. (Ingolstandt , 1629), III. 315—318.

(3) PONTUS PAYEN, MS.
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de erfenis van den ouden Hertog te wachten , was hij openlijk
tegen hem opgestaan. Hij had den ouden man 's nachts midden
in den winter uit zijn bed gesleurd , en hem gedwongen , zonder
ander deksel dan zijn nachtgewaad , blootsvoets van Grave naar
Buren te loopen , een afstand van acht uren , waar alles met ijs
en sneeuw was bedekt , terwijl hij zelf met de zijnen dien weg te
paard aflegde. Daarop had hij hem iu een kerker onder den toren
van het kasteel van Buren geworpen , en zes maanden lang op
eene wreede wijze gevangen gehouden (1). Ten laatste riep de
Hertog van Boergonje beide vader en zoon voor zijnen raad , en
deed hij Adolf het voorstel , dat deze zijn vader een jaargeld zou
geven van 6000 gulden met den titel van Hertog tot aan zijnen
dood. „Adolf antwoordde," zegt Commines , „dat hij den ouden
man eerder met het hoofd voorover in eene put zou werpen om
hem daarna zelf achterna te springen. Zijn vader was Hertog ge
weest gedurende vier-en-veertig jaren , en het was nu tijd dat hij
heenging." Adolf, dus onhandelbaar bevonden, was tot na den
dood van Karel den Stoute gevangen gehouden. Hij had zijne
vrijheid te danken aan het bekende oproer van Gent, ten tijde van
Maria van Boergonje. De opgestane Gentenaars haalden hem uit
de gevangenis , en gaven hem het opperbevel in hunnen aanval op
Doornik. Hij sneuvelde voor deze stad , en werd in de hoofdkerk
aldaar begraven. En thans , als had hij niet genoeg voor zijne mis
daad geboet door het verlies zijner voorvaderlijke erfgoederen , door
zijne gevangenschap en zijnen dood , — thans , na verloop van
bijkans eene eeuw , wierp de aarde hem wederom uit haren schoot
op. Daar, te midden van een woesten hoop — den wreker uit
een later geslacht, bij 'twelk de herinnering aan zijne misdaad
geenszins was uitgewischt — lag, nog eenmaal door het zonlicht
beschenen, het lijk van hem, die erger was dan vadermoorder, en
wien „ voortreffelijke specerijen " slechts voor bederf hadden be
waard, om het doelwit te zijn van ruwen spot en schaterend
hoongelach (2).
Een heer van beeldenstormers , 'twelk gaandeweg zijne rijen
(1) Memoires de Philippe de Comines (Lond. et Paris, 1747) , liv. IV. 194,
196. In het koninklijk kabinet van schilderijen te Berlijn bevindt zich een
treffend stnk van Rembrandt, waarop de oude Hertog is voorgesteld, terwijl
hij door de traliën van zijne gevangenis het oog wendt naar zijn zoon , die met
opgeheven hand en woeste blikken dreigend voor hem staat. Geen onderwerp
kon meer geschikt zijn voor het somber en sarkastiesch genie van dien schilder.
(2) NIC. BUROUNDI, ubi sub. PONTUS PAFEN MS. G. BRANDT, I. 355—356.
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zag aangroeijen , verspreidde zich over de provincie Doornik ,
nadat het eerst de kerken der stad had leeggeplunderd. Gewapend
met hellebaarden, hamers en hooivorken zetten deze lieden dag
aan dag den strijd tegen de beelden voort. Bij het klooster van
Marchiennes, volgens de schrijvers van dien tijd de schoonste
abdij van geheel de Nederlanden , hielden zij stil en hieven de
tien geboden aan naar de zangwijze van Marot. Naauwelijks had
den die tallooze stemmen het gebod tegen de gesneden beelden
uitgegalmd :
«Tailler ne te feras imaige
De quelque chose que ce soit ;
Sy honneur luy fais ou hommaige ,
Bon Dien jalonsie en re9oit , «

of de gansche menigte scheen door een plotselingen waanzin aan
gegrepen. Zonder den Psalm ten einde te brengen , wierp zij zich
op de steenen martelaars, als hadden dezen de pijn der toegebragte slagen kunnen gevoelen , en binnen een uur tijds was het
gansche gebouw in een puinhoop veranderd (1).
Na dit feit te hebben verrigt , trokken zij verder naar Anchin.
Hier werden zij echter tegengehouden door Robert de Longueval,
heer van la Tour, die, aan het hoofd van eene kleine bende land
lieden , den verwoestenden troep aanviel en eene volkomene over
winning daarop behaalde. Vijf of zes honderd beeldstormers sneu
velden in het gevecht , anderen verdronken in de rivier en de
nabijzijnde moerassen , en de overigen werden uiteengejaagd (2).
Dus bleek, dat een weinig meer kracht aan de zijde van het
meer ordelijke gedeelte der bevolking, een anderen uitslag had
kunnen te weeg brengen dan de algemeene verwoesting der beelden.
Te Valencijn had „ de tragedie ," gelijk een ooggetuige ze noemt ,
op den St. Bartholomeusdag plaats. Het was intusschen slechts
eene tragedie van beelden. Naauwelijks vielen er zooveel onbezielde
steenen slagtoflers als er levende Hugenoten geslagt zouden worden
in eene enkele stad op een anderen St. Bartholomeusdag, welke
straks zou aanbreken. Bij de moorderij te Valencijn werd geen
enkel menschelijk wezen eenig leed gedaan.
Dus was in het algemeen en in enkele bijzondere trekken de
bekende beeldenstorm van de Nederlanden. De beweging was eene
(I).PONTUS PAFEN MS., II. — (2) Ibid HOPPER, 98, 99.
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plotselinge uitbarsting van volkswraak, gerigt tegen de zinnebeel
dige teekenen eener kerk , welke de hervormers op zulk eene
vreesselijke wijze had vervolgd. Die beweging was tevens de uit
drukking van het algemeene verlangen naar de kerkleer, welke
de denkbeelden van het volk beheerschte. Zij was de verbasterde
vrucht van die geestdrift, waarmede in het begin van den zomer
Calvinisten en Lutheranen in gewapende scharen van twintigduizenden de steden waren uitgetrokken om God in het open veld te
dienen. Het verschil tusschen de beide verschijnselen bestond daarin ,
dat het veldprediken eene misdaad was door alle hervormers te
zamen gepleegd — mannen , vrouwen en kinderen — die vereenigd de straffe des doods trotseerden ; terwijl de beeldenstorm
het werk was van een klein gedeelte der mindere volksklasse. Een
honderdtal van het laagste gemeen was voldoende om de kerken
van Antwerpen te vernielen. Het was , zeide Oranje , „ een troep
losbandig volk ," welke het gansche werk verrigtte (1). Sir Richard
Clough zag een tien- of twaalftal personen de eene kerk na de
andere geheel verwoesten , terwijl duizende toeschouwers het on
verschillig of roerloos van schrik aanstaarden. De beeldenstormers
waren lieden uit de heffe des volks en weinig in getal. Welligt
was de grootste schare die, welke de provincie Doornik afliep;
en deze was intusschen zoo weinig gevaarlijk , dat zij door eene
kleine maar vastberaden magt geheel uiteen werd gedreven. Beide
Katholijken en Protestanten hadden het geweld behooren te be
teugelen. Geen van beide stak een hand uit. Allen schenen magteloos van angst en ontzetting , terwijl de storm over het land
heen woedde.
De leeraars van de hervormde godsdienst en de hoofden van
de liberale partij , allen keurden den beeldenstorm af. TYanciscus
Junius (2) betreurde deze uitspattingen diep. Ambrosius Wille,
die buiten eenige schuld was aan de beweging, hield eene preek te
Doornik voor eene verzameling van tienduizend hervormers — juist
op het oogenblik dat de storm de omliggende steden hevig teisterde,
en terwijl onderscheidene stemmen rondom hem met wilde kreten het
(1) »Ein hauffen leichtfertiges Geaindlins. » — GROEN v. PRINST. , Archives,
II. 262. »So sind es nuhr geringschetzige und schlechte leuthe gewesen die
solches auz eigner bewegung und ungedult der langen zeitt geübtten unmenschlichen verfolgung begangeu haben. » — Brief van Oranje aan den Keurvorst
van Saksen, Archives et Correspond. , II. 484.
(2) GROEN v. PRINST.; Archives, II. 217, 218, 261, 265, 483.
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gegeven voorbeeld toejuichten — en hij kwam met nadruk op tegen
dergelijke wandaden , die slechts konden strekken , zeide hij , om
eene heilige zaak te schandvlekken (1). De Prins van Oranje drukte
in zijne bijzondere brieven zijne droefheid uit over het gebeurde
en veroordeelde in scherpe bewoordingen degenen , die er deel aan
hadden. Zelfs Brederode , die , als Heer van de stad Vianen , last
gaf de beelden in stilte uit de kerken weg te nemen , noemde dezen
volksopstand onzinnig en misdadig. Onderscheidene van de hoofden
der verbondenen keurden den beeldenstorm niet alleen af, maar,
in hun ijver om de schuldigen te straffen en zich aan een verbond
te onttrekken, dat zij moede waren, begonnen zij zelfs strenge
maatregelen te nemen tegen de leeraars en hervormers , voor wie
zij in April zoo ijverig in de bres waren gesprongen.
Een merkwaardig verschijnsel zoo als wij zeiden, van den beel
denstorm was , dat men zich nergens schuldig maakte aan beleediging van personen noch aan roof. Wij willen omtrent dit punt
het getuigenis vermelden van een zeer bitter, doch eerlijk Katholijk te Valencijn. „Sommige schrijvers," zegt hij, „hebben den
aard van den beeldenstorm geheel verkeerd begrepen. Men heeft
gezegd , dat de Calvinisten een honderdtal priesters in deze stad
ombragten, van welke zij sommige in stukken hieuwen en ande
ren langzaam boven het vuur verbrandden. Ik herinner mij zeer
yoed al 't geen op dien afgrijsselijken dag gebeurde , en ik kan ver
zekeren , dat geen enkelen priester eenig leed wedervoer. De Hu
genoten droegen de grootste zorg op geenerlei wijze de levende
heelden te beschadigen (2)." En zoo was het overal elders. Katholijke en Protestantsche schrijvers stemmen daarin overeen, dat
geene daad van geweld werd gepleegd tegen eenig persoon (3).
Het ware eveneens zeer gemakkelijk eene menigte getuigen aan
te voeren, ten bewijze dat de beeldenstormers zich geheel onthiel
den van roof. Zij vernielden met het doel om te vernielen, niet
om te plunderen. Schoon zij tot de laagste volksklasse behoor
den, lieten zij groote hoopen juweelen, goud- en zilverwerk en
kostbare kant onaangeroerd op den grond liggen. Zij gevoelden
schier onbewust, dat zij die krachtige aandrift niet mogten be(!) DE LA l'.AiuiK, MS.
(2) Histoire des choses les plus mémorables, etc. — MS.
(3) Zie den brief van Clough, hierboven aangehaald. — Verg. STRADA, V.
215, waar men bewijzen vindt voor het beweren, dat de nonnen en andere
vrouwen bij deze merkwaardige gebeurtenis niets hoegenaamd te lijden hadden.
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zoedelen door haar te verbinden met kleine, nietige drijfveren.
Ia Vlaanderen aarzelden deze muitelingen niet een hunner eigene
medgezellen op te hangen, omdat hij voor de waarde van eenige
weinige guldens gestolen had (1). Te Valencijn werden aan de
beeldenstormers groote sommen geboden, indien zij de kerken
dier stad wilden verschoonen ; doch zij verwierpen het aanbod
met verachting. De Katholijke schrijver, die het feit te boek
stelde, voegde er bij, dat hij dit deed, wegens de vele verkeerde
voorstellingen, die men zich van de zaak maakte, niet omdat hij
de ketterij en het oproer wilde prijzen (2).
Te Doornik werd op dit punt de grootste naauwgezetheid be
tracht. De vloer der hoofdkerk lag bedekt met „paarlen en edel
gesteenten , met zilveren en gouden drinkbekers en reliquiën ; "
doch de leeraars der hervormde godsdienst begaven zich der
waarts, vergezeld van de overheden, en, schoon geheel onmagtig
om den storm te beteugelen, ondervonden zij geene de minste
moeijelijkheid om rustig bezit te nemen van het verwoeste. „Alle
voorwerpen van waarde," zegt de Procureur-Generaal De la
Barre , „ werden naauwkeurig geinventariseerd , gewogen , in kisten
gesloten , en onder strenge bewaking geplaatst in de gevangenis
van de hal, waarvan het eene stel sleutels werd gegeven aan de
leeraars en het andere aan de overheden (3)." Wie zal zich ver
meten het verwoesten van eenig hout en steen streng te veroordeelen bij een volk, waarvan zoo velen, mannen en vrouwen, die
dan toch meer waard waren dan vele beelden, geslagt waren door
de inquisitie, en waar Alva's bloedraad zoo spoedig zelfs die
vreesselijke instelling in de schaduw zou stellen door het aantal
zijner slagtoffers en den omvang zijner verbeurdverklaringen?
Intusschen bragt de beeldenstorm een tijd lang allerongun
stigste gevolgen voor de partij der hervorming te weeg. Menig
een , wien het aan ijver voor de zaak ontbrak , vond er een schijn
baar aannemelijken grond in om geheel met die partij te breken (4).
Egmont achtte het vernielen der beelden een allerafschuwelijkst
misdrijf, en beijverde zich de schuldigen in Vlaanderen te straf
fen (5). De Landvoogdes was buiten zich zelve van verontwaar(1) BURGON, ubi sup.
(2) »Ce n'est pas que je veuille flatter la rebellion et l'heresie, ny la qualifter beningne et debonnaire. » — Valencijnsch MS.
(3) PASQUIER DE LA BARRE MS., p. 33.
(4) GROKN v. PRINST., Archives, II. 282.
(5) PONTCS PAYEN MS.
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diging en angst. Toen Filips het gebeurde vernam, werd hij
schier krankzinnig van drift. „Het zal hun duur te staan ko
men , " riep hij uit , terwijl hij in toomelooze woede zich de haren
uit het hoofd trok; „het zal hun duur te staan komen! Dat
zweer ik hun bij de ziel van mijn vader! (1)" De hervorming,
had dus, naar 't scheen, door de vernielzucht dezer dweepers
het hooge standpunt verloren, waarop zij zich in het begin van
den zomer geplaatst zag. Het verheven tooneel der onafzienbare
graspredikingen werd bezoedeld door het ruw geweld van de
beeldstormerij. De godsdienstoorlog, welke vroeger dreigend scheen,
was thans onvermijdelijk geworden.
Het eerste gevolg der onlusten was niettemin een tijdelijk
voordeel voor de hervormers. De Hertogin Landvoogdes , die zich
voorzeker in een zeer hagchelijken toestand bevond , liet zich door
hare vrees eene belangrijke inwilliging afpersen. Haar gedrag was
geenszins heldhaftig, schoon haar angst zich wel liet verontschul
digen. Doch hare trouweloosheid, in deze gewigtige omstandig
heden, was minder vergeeflijk. Op den 22'"" Augustus, ten drie
ure des morgens (2), werden Oranje, Egmont, Horne, Hoogstraaten, Mansfeld en anderen op het paleis ontboden. Zij von
den de Hertogin geheel reisvaardig en op het punt van te vlugten, omringd door hare staatdames, kamerheeren en lakkeijen,
terwijl de muilezels en rijtuigen opgetoomd en ingespannen op de
binnenplaats van het paleis stonden, en haar lijfwacht zich gereed
hield om op het eerste bevel te paard te stijgeu (3). Zij gaf haar
voornemen te kennen onmiddellijk naar Bergen te vertrekken, in
welke stad zij , door de zorg van Aerschol , eene schuilplaats hoopte
te vinden tegen het getij van den opstand, welke het land over
weldigd had. Zij was haren angst schier niet meester, en be
weerde, dat de storm elk oogenblik over Brussel zou losbarsten
en dat alle katholijken voor hare oogen zouden worden vermoord.
Aremberg, Berlaymont en Noircarmes waren bij de Hertogin toer.
de andere edelen zich bij haar vervoegden.
(1) Brief van Morillon aan Granvelle, van den 29sten September 1566, bij
GACHARD, Anal. Belg., 254.
(2) Correspond. de Marg. d'Autr., 188, sqq. Brief van Horne in FOPPENS
N. Supplement, II. 477, sqq. Vit. Viglii, 47, 48. Vigl. Epist. ad HOPi'ER, 373.
(3) Brief van Horne aan Montigny, in FOPPENS N. Supplement en in de
Bijvoegsels Authent. stukken tot de Hist. van P. Bon, I. 91, 92. Vita Vi
glii, ubi sup. Correspond. de Marg. d'Autr., ubi sup. Correspond. de Phill.
II., I. 452—454.
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Een gedeelte der troepen van den Hertog van Aerschot was
naar Brussel ontboden om de vlugt der Hertogin naar Bergen te
dekken. Oranje, Horne, Egmont en Hoogstraaten smeekten haar
van haar noodlottig voornemen af te zien. Zij gaven haar te ken
nen, dat zij, door dus voor een hoop gepeupel te wijken, het
land aan een wissen ondergang prijs gaf. Zij moesten allen, die
haar tot het plan hadden geraden, als de vijanden beschouwen
van Zijne Majesteit en van haar zelve. Eindelijk verklaarden zij
zich bereid voor hare voeten te sterven, indien het noodig mogt
zijn haar te verdedigen; doch bezwoeren zij haar in de ure des
gevaars den post niet te verlaten , waar de pligt haar riep. Terwijl
zij dus met ernst bij haar aandrongen, trad Viglius de kamer
binnen. Met een vloed van tranen wendde Margaretha zich tot
den hoogbejaarden president en gaf zij haar gemoed lucht in hef
tige verwijten en wanhopige jammerklagten. Viglius bragt het berigt, dat de ingezetenen de poorten bezet hielden, en besloten
hadden haar niet uit de stad te laten vertrekken. Hij herinnerde
haar, overeenkomstig het onveranderlijk gebruik van alle wijze
raadslieden, hoe hij haar altijd voorspeld had, dat het hierop
zou uitloopen. Het gelukte hem echter niet, veel troost te geven
of eenig redmiddel aan de hand te doen. Hij was inderdaad niet
minder beangst dan zij zelve en het was, naar de verklaring der
Hertogin, vooral om den president voor dreigend gevaar te be
hoeden, dat zij later besloot eenige inwilligingen te doen. „Vi
glius , " schreef Margaretha aan Filips , „ heeft zulk een angst van
vermoord te worden, dat zijne vreesachtigheid aan het ongeloofelijke begint te grenzen (1)." Op de welmeenende verzekering
van graaf Horne, dat hij haar, zoo noodig, in staat zou stellen
de stad te verlaten, of het met zijn leven betalen, eene belofte,
waarin de overige edelen zich bij hem voegden, stemde zij er in
toe voor dien dag op het paleis te blijven (2). Mansfeld werd tot
kapitein-generaal der stad benoemd; Egmont, Horne, Oranje en
de overigen verklaarden zich bereid onder zijne bevelen te die
nen, en allen begaven zich te zamen naar het stadhuis. De over
heden werden bijeengeroepen, en er werd eene algemeene verga
dering der ingezetenen belegd ; daarin geschiedde mededeeling van
de benoeming van Mansfeld, terwijl tevens met aandrang een be
roep werd gedaan op alle eerlijke lieden om zich aan de zijde
(1) Correspond. de Phil. II., 460, 461.
(2) Brief van Horne aan Montigny, nbi sup.
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der regering te scharen. Die uitnoodiging werd door eene kreet
van algemeene goedkeuring beantwoord ; allen beloofden vol geest
drift met de Landvoogdes te zullen leven of sterven, en drukten
het stellige voornemen uit noch prediking van hervormers noch
beeldenstormerij in de stad te zullen gedoogen.
Ten zeven ure des avonds liet de Hertogin andermaal de
edelen bij zich roepen. Zij gaf hun te kennen, dat zij een latei
en stellig berigt had ontvangen, dat de kerken dienzelfden nacht
zouden worden verwoest; dat 'Viglius, Berlaymont en Aremberg
zouden worden vermoord en zij zelve en Egmont gevangen ge
nomen. Zij zeide herhaaldelijk , dat men haar verkeerd had ge
raden, betreurde het bitter, dat zij hare vlugt had uitgesteld, en
eischte, dat diegenen, welke zich tegen haar voornemen hadden
verzet, thans hunne beloften zouden vervullen. Zich met heftig
heid tot Graaf Horne wendende, overlaadde zij dezen met ver
wijtingen wegens hetgeen hij tot den loop der zaak had bijge
dragen. „Gij zijt de oorzaak," riep zij, „ dat ik mij in dezen
toestand bevind. Vervul thans uwe belofte en zorg dat ik onmid
dellijk deze stad kan verlaten (1)." Horne antwoordde, dat hij
hiertoe geheel bereid was, indien zij besloten had niet langer te
blijven. Hij zou zich dadelijk door de wacht bij de Caudenbergsche poort trachten heen te slaan, en haar in veiligheid brengen
buiten de stad of den dood vinden in de onderneming. Te gelij
ker tijd betuigde hij weinig geloof te hechten aan de ijdele ge
ruchten, welke in de stad rondliepen; hij herinnerde de Herto
gin, dat allen, edelen, overheden en ingezetenen zich tot hare
verdediging hadden vereenigd; kortom, voerde dezelfde gronden
aan , welke reeds vroeger waren gebezigd om hare ongerustheid
weg te nemen. Het gelukte den edelen hunne voorstellen ander
maal ingang te doen vinden; de Hertogin werd bewaard voor de
schande en het onheil van te wijken tegenover een opstand , welke
slechts tegen beelden gerigt was, en de kerkelijke schatten van
Brussel bleven beveiligd voor heiligschendend geweld (2).
De dag van den 25'"" Augustus bekroonde het werk der her
vormers op eene wijze , welke deze beschouwden als hunne meest
volkomen zegepraal, de Landvoogdes als hare diepste vernede
(1) Brief van Horne aan Montigny, ubi sup. HOOFT, III. 107. BOR, II. 85.
(2) Ibid. Ibid. Ibid. Correspond. de Marg. d'Autriche,.ubi sup. Corresp.
de Phil. II., I. ubi sup. GROEN v. PRINST., Archives, II. 237, 238. HOPPKB, Ree. et Mem., 99.
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ring. Bij het dreigend aanzien, 'twelk'de zaken gekregen hadden ,
werd het noodig geacht, vrijheid van godsdienst aan de nieuwe
secte toe te kennen in die plaatsen, waar zij zich reeds geves
tigd had. In dien zin werd een vergelijk opgemaakt en geteekend
door de regering en Lodewijk van Nassau, bijgestaan door vijf
tien zijner medeverbondenen. Van hunnen kant teekenden de
edelen eene verbindtenis , waarbij zij verklaarden , dat zij , zoolang
de Landvoogdes het vergelijk gestand zou doen , hun vroeger ver
bond als vernietigd zouden beschouwen, en volgaarne alle po
gingen zouden ondersteunen om de rust te verzekeren en het gezag
van Zijne Majesteit te handhaven. Daarop werd het gewigtige
iiccoord vormelijk door de Hertogin onderteekend. Het hield in,
dat de inquisitie was afgeschaft; dat Zijne Majesteit weldra een
nieuw algemeen plakkaat zou uitvaardigen , waardoor de edelen
bepaald en volledig tegen alle ongunstige gevolgen van vroegere
handelingen zouden worden gevrijwaard; dat de edelen in 's Konings dienst zouden worden opgenomen, en dat het openlijk pre
diken van de nieuwe godsdienst zou worden toegelaten in al die
plaatsen , waar het reeds vroeger gebruikelijk was geweest. Onmid
dellijk werden opene brieven afgezonden aan de raden van al de
steden, ten einde hun de bepalingen van het vergelijk mede te
deelen en de uitvoering daarvan te gelasten (1). Dus was er voor
een kortstondig oogenblik groote vreugde door geheel de Neder
landen. De inquisitie scheen voor altijd afgeschaft , de tijd der
godsdiensthervorming eindelijk aangebroken.
(1) BOR, II. 97, 98. HOOFT, III. 109. STRADA, V. 222. HOPPER, Ree.
et Mem., 99—102.
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Gelieime staatkunde der regering. — Berghen en Montigny in
Spanje. — Beraadslagingen te Segovia. — Briefwisseling van de
Hertogin met Filips. — Uitstel en veinzerij des Konings. —
Heimelijke mededeelingen aan den Paus. — Uitwerking van
'-s Konings trieven. — Geheime lastgeving aan de Hertogin. —
Ontmoedigend verslag van den stand van zaken door Margaretha. —
Zij stelt Oranje, Mgmont en anderen in een valsch daglicM. —
Toorn en dubbelJiartigJieid van Filips. — Egmonts verrigtingen in
Vlaanderen. — Oranje keert naar Antwerpen terug. — Zijne
verdraagzaamheid. — Overeenkomst van den 2d"1 September. —
Horne te Doornik. — Opgravingen in de hoofdkerk. — Sterke
toeloop tot de preken der Onroomschen. — Er wordt een aanvang
gemaakt met liet bouwen van kerken voor de Hervormden. —
Netelige toestand van Horne. — Er wordt gepreekt in de laken
hal. — Horne teruggeroepen. — Noircarmes te Doornik. —
Vriendelijk schrijven van Margaretha aan Oranje , Egmont , Horne
en Hoogstraaten. — Heimelijk belastert zij die edelen.

Egmont in Vlaanderen, Oranje te Antwerpen, Horne te Door
nik, Hoogstraaten te Mechelen, beijverden zich het oproer te
dempen , den ondergang te weren (1). Wat was middelerwijl de
staatkunde der regering? De heimelijke rigting die zij volgde,
(1) PONTUS PAYEN MS. La Défense de Messire Antoine deLalaing, Comptt
de Hocstrate etc. etc. Mons (op nieuw uitgegeven door GACHARD). Brief van
Horne aan Montigny. FOPPENS II. p. 480, BOK II. p. 84—86. WESENBEKE.
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zoowel te Brussel als te Madrid, laat zich beknopt zamenvatten
in de gewone formule: veinzerij, uitstel, en nogmaals veinzerij.
Hier is het noodig, een' vlugtigen blik te werpen op de open
bare en de geheime handelingen des Konings en zijner vertegen
woordigers, van het oogenblik af, dat Berghen en Montigny te
Madrid aankwamen. Die ongelukkige edelen waren met schijnbare
hartelijkheid ontvangen en menigmaal, doch doorgaans zeer onbe
duidend, tot een onderhoud met Zijne Majesteit toegelaten. De
stroom , waarop zij zich ingescheept hadden , was diep en ver
raderlijk, maar effen en kalm voor 't oog. Zij verzekerden den
Koning, dat de brieven, waarin hij de strenge handhaving der
inquisitie en der plakkaten beval, al de kwalen te weeg hadden
gebragt, waaraan de Nederlanden leden. Zij zeiden hem, dat
Spanjaards en werktuigen van Spanjaards zich vermeten hadden
het land te besturen, met uitsluiting der inlandsche burgers en
edelen; maar dat weldra blijken zou, dat Nederlanders zich niet
zoo lieten vertrappen, als de diepgezonken , slaafsche bevolking
van Milaan , Napels en Sicilië. Dergelijke taal klonk ongewoon in
het koninklijk oor; maar de afgevaardigden, die tevens Katholiek
en der regering opregt waren toegedaan, hadden, toen zij aldus
naar hunne overtuiging en op 's Konings verlangen , hunne meening
over de oorzaken van het algemeene misnoegen te kennen gaven,
geen het minste vermoeden, dat zij eene daad begingen van hoog
verraad.
Toen het berigt van de openbare preken Spanje bereikte, wer
den er bijna dagelijks beraadslagingen gehouden in het bosch van
Segovia. De aanzienlijke personen, die den koninklijken raad zamenstelden, waren de Hertog van Alva, de Graaf van Feria,
Don Antonio de Toledo, Don Juan Manrique de Lara, Ruy
Gomez, Quixada, de raadsheer Tisnacq, kort te voren tot voor
zitter in den Baad van State benoemd, en de raadsheer Hopper.
Zes Spanjaards en twee Nederlanders, één van welke daarenboven
een man van bekrompen verstand en slaafsche gezindheid was,
waren hier bijeen, om de inwendige belangen der Nederlanders
te behartigen , in een' tijd van buitengewone spanning ! — Volgens
hunnen last hadden de afgevaardigden de noodzakelijkheid be
toogd , om drie gewigtige punten toe te geven : afschaffing der
inquisitie, moderatie der plakkaten, volgens het in Brussel ont(1) HOPPER, Ree. et Mem. 78—80, 88.
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worpen plan, en onbekrompen kwijtschelding voor het verledeue.
Al deze voorstellen werden uitvoerig besproken. Filips zeide
weinig; doch hij luisterde oplettend naar de lange redevoeringen
in den raad en schreef een ongeloofelijk getal aanteekeningen op.
Het was het algemeen gevoelen , dat deze jongste verordening der
Nederlanders de vierde schakel was in de keten van het verraad.
De eerste was de zamenspanning geweest , waardoor Granvelle
verdreven was; de tweede, de zending van Egmont, welker hoofd
doel geweest was, eene wijziging in den Staatsraad te bewerken,
ten gevolge waarvan dat ligchaam van weinige , oproerig gezinde
edelen afhankelijk worden zou; de derde had bestaan in de aan
bieding van het onbeschaamd en oproerig smeekschrift ; en nu ,
om dat alles de kroon op te zetten, kwam er een voorstel met
deze drie punten : afschaffing der inquisitie, herroeping der plak
katen en kwijtschelding aan misdadigers , die des doods schuldig
waren (1).
Wat die drie punten betreft, na veel woordenwisseling besloot
men ze , onder zekere beperkingen , toe te geven. De inquisitie af
te schaffen , zou zoo goed zijn , als zich van het eenig werktuig
te ontdoen, waardoor de kerk zich gewend had de gewetens en
de leerbegrippen harer onderhoorigen te beheerschen. Het zou gelijk
staan met eene vergunning van godsdienstvrijheid, ten minste aan
bijzondere personen in hun eigen woning; en geene inwilliging kon
verderfelijker zijn. Desniettemin zou het raadzaam kunnen zijn, de
tijdelijke opschorting der pauselijke inquisitie toe te staan , te
eerder daar de bisschoppelijke inquisitie in de Nederlanden thans
zoozeer uitgebreid en versterkt was , mits men slechts dezen tak der
instelling krachtig bleef handhaven. Wat de moderatie betrof, men
vond best , dat onderwerp van beraadslaging uit te stellen tot op
zijner Majesteits voorgenomen bezoek aan de Nederlanden. Mogt
de Landvoogdes het evenwel volstrekt noodzakelijk vinden , eenige
verandering te maken , dan moest zij een nieuw ontwerp laten
opmaken, daar het overgezondene onaannemelijk bevonden was.
Wat de algemeene kwijtschelding betrof, alvorens die te kunnen
toestaan, zou men vele voorwaarden en bepalingen moeten maken.
Behoudens dat deze naauwkeurig genoeg waren, om alle personen
uit te sluiten, wier tuchtiging men wenschelijk achten mogt, was
de amnestie mogelijk. Anders kon daarvan zelfs geen sprake zijn.
Ondertusschen had Margaretha haren broeder aangespoord om
(1) HOPPEB, 81—83, 80, 87
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tot een besluit te komen, terwijl zij de verdeeldheid des lands
met de levendigste kleuren schilderde , en , hoe volkomen ook
bekend met Filips bijzondere gevoelens, op eene gunstige beslis
sing aandrong ten aanzien der drie punten, welke de afgevaar
digden verlangden. Als bijzondere drangreden stelde zij hare onmagt voor, om de minste weerspannigheid het hoofd te bieden,
en vroeg onderstand in manschap en geld, in geval de moderatie
door Zijne Majesteit verworpen werd.
Eerst op den laatsten dag van Julij vatte de Koning de pen
op om zijne besluiten mede te deelen, in verband met de gewigtige voorvallen, die -in de eerste- week van April hadden plaats
gehad. De kwaal, waarvoor hij eindelijk een recept gereed had
gemaakt, had, vóór de aankomst van zijn' brief, reeds hare ver
schillende graden doorloopen: op de haagpreken was de beeldslormerij gevolgd. Natuurlijk zouden deze pas opgekomen ver
schijnsels veel beraad, overleg en schrijverij vereischen, eer men
met de behandeling voort kon gaan. Intusschen zou men ze
beschouwen, als hadden zij zich niet opgedaan. Dit was het
meesterlijk stelsel van den vorst: uitstel, terwijl zijne Nederlan
den in lichte laaije vlam stonden.
Zijne meesterlijke geveinsdheid volgde bij het handelen de rigting, hem door zijne vaadslieden aangewezen. Nooit had Filips
eene oorspronkelijke gedachte , nooit ontwierp hij een plan ; maar
hij bleef steeds de valschheid van zijnen aard getrouw en was
onvermoeid in het opvolgen van wat hem door anderen aan de
hand was gedaan. Erger kan men zich niet vergissen , dan wan
neer men dezen blokkenden, pedanten vorst natuurlijke begaafd
heid toekent, 's Mans verstand was uitermate gering ; maar eene
bijna bovenmenschelijke boosaardigheid en dubbelhartigheid hebben
zijn karakter werkelijk boven het alledaagsche verheven. Zyn
schrijven luidde derhalve, dat de kwijtschelding onder zekere
voorwaarden toegestaan kon worden en de pauselijke inquisitie
kon ophouden, daar de bisschoppen thans in zoo grooten getale
aanwezig waren, om, het opzigt te houden over hunne kudden, en
de bisschoppelijke inquisitie bij gevolg op zulk een' zekeren grond
slag gevestigd was (1). Hij voegde er bij, dat men, ingeval er
nog eene moderatie der plakkaten verlangd mogt worden, een
nieuw plan naar Madrid moest opzenden, aangezien het door
Berghen en Montigny overgebragte ontwerp niet bevredigend was.
(1) Correspond. de Jlarguér. d'Autriche, p. 100 sqq.
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Bij het opmaken van dit zonderlinge plan tot demping der be
roerten, welke bepaaldelijk uit den tegenstand tegen de inquisitie
onder welken naam ook, voortgevloeid waren, volgde hij niet
slechts den dunk, maar nam zelfs de eigen woorden van zijne
raadslieden over.
Zeker, dat was niet zeer bemoedigend voor vaderlandslievende
harten in de Nederlanden. Eene kwijtschelding, zoo beperkt, dat
niemand kans had op vergiffenis , behalve zij , die niets misdreven
hadden; eene bisschoppelijke inquisitie, tot nieuwe werkzaamheid
aangezet, op grond dat de pauselijke beambten hun ontslag zou
den krijgen; en eene belofte, dat er, alhoewel de voorgestelde
moderatie der plakkaten al te gematigd scheen om door den vorst
aangenomen te kunnen worden , echter te eeniger tijd in de toe
komst eenig ander ontwerp tot rijpheid gebragt zou worden, om
de zaak tot algemeen genoegen te regelen ; — zoodanig waren de
voorstellen der kroon. Niettemin meende Filips dat hij , zelfs met
eene zoo beperkte genade te verleenen, te ver gegaan was, en
dat hij nog te openhartig was geweest, toen hij zulk een fijn be
drog pleegde, als in het boven geschetste plan. Hij ontbood bij
gevolg een notaris , voor wien hij , in tegenwoordigheid van den
Hertog van Alva, den licentiaat Menchaca en Dr. Velasco, plegtig
de verklaring aflegde , dat hij , hoewel hij even te voren door
drang van omstandigheden Margaretha van Parma gemagtigd had ,
vergiffenis te verleenen aan eenigen, die in de jongste beroer
ten der Nederlanden betrokken waren geweest , desniettemin , daar
hij zulks niet uit eigen beweging of vrijwillig gedaan had, zich
door die magtiging geenszins gebonden rekende, maar integendeel
zich het regt voorbehield om al de schuldigen te straffen, en in
zonderheid diegenen , die de aanleggers en aanstokers der onlusten
geweest waren (1).
Genoeg, wat de vergiffenis aanbelangt, door hem bij officiële
brieven toegezegd.
Met betrekking tot hetgeen hij ten aanzien van de inquisitie
en de plakkaten zich verbeeldde toegegeven te hebben, stelde hij
zijn geweten door eene andere handeling gerust. Met zijne regterhand herroepende wat zijne linker verrigt had, waren de brie
ven aan de Landvoogdes naauwelijks verzonden , of hij vaardigde
een' anderen af aan zijn' gezant te Ëome. Daarin gelastte hij
(1) Correspond. de Phil. II, I. 443, 445, 446.
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Hequesens, den Paus van de jongste koninklijke besluiten ten
aanzien der drie punten kennis te geven en te verzekeren, dat er
geen tijd geweest was om Zijne Heiligheid vooraf te raadplegen.
„Met dat al," ging Filips de sluwe voort, „was het welligt be
ter aldus, daar de afschaffing toch van geene kracht kon zijn,
tenzij de Paus , de oprigter der instelling , tot hare schorsing zijne
toestemming gaf. Deze zaak moest echter een diep geheim blijven."
Zoover, wat de inquisitie betreft. De pauselijke instelling zou der
halve, in weerwil van de officiële brieven, in stand blijven, tenzij
het den Paus goeddacht haar te vernietigen; en Zijne Heiligheid
had, zoo als wij gezien hebben, weinige weken te voren, den
Aartsbisschop van Sorrento naar Brussel gezonden , met het doel
om geheime maatregelen te beramen, ten einde het heilig officie
in de provinciën op vasteren voet te brengen.
Met opzigt tot de voorgestelde moderatie der plakkaten, berigtte Filips Pius V door Requesens, dat er, aangezien het door
de Hertogin opgezonden plan niet goedgekeurd was, bevelen uit
gevaardigd waren om een nieuw ontwerp in te dienen, waarin
al de artikels , die gestrenge straf voor de ketters bepaalden , deliouden moesten blijven, terwijl met goedvinden van den Raad van
State, den Geheimen Raad en de ridders van het Gulden Vlies,
daarin wijzigingen aangenomen konden worden — zekerlijk niet
van verzachtenden aard. Integendeel, de Koning verzekerde Zijne
Heiligheid, dat de nieuwe artikels, indien de strengheid der
straffen in het allerminste er door verzacht werd, in geen geval
de koninklijke goedkeuring zouden erlangen. Filips smeekte voorts
den Paus, zich niet te ergeren over de voorgestelde kwijtschelding,
daar zij zich geenszins zou uitstrekken tot dezulken, die zich
aan het heilige vergrepen hadden. Dit alles moest diep geheim
gehouden worden. De Koning voegde er bij , dat hij liever dan
te dulden, dat de oude godsdienst in 't minst gekrenkt werd, al
zijne staten wilde opofferen en zoo hij honderd levens te verliezen
had, die allen zou veil geven, eerder dan er in te bewilligen,
vorst te zijn over ketters. Hij wilde, naar zijn zeggen , de onlusten
in de Nederlanden, zoo mogelijk, zonder geweld tot rust bren
gen, daar gewelddadige maatregelen den volslagen ondergang des
lands ten gevolge zouden hebben. Desniettemin zouden zij in 't
werk worden gesteld, indien zijn doel langs geen anderen weg
bereikt kon worden. In dat geval zou de Koning zelf de uitvoer
der van zijn eigen plan zijn, zonder zich noch door het gevaar,
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dat hij loopen mogt, noch door den ondergang der provinciën,
noch door dien zijner andere rijken te laten afschrikken van alles
te doen, wat een Christelijk vorst verpligt was te doen: zoowel
de Katholieke godsdienst en het gezag van den Heiligen Stoel te
handhaven, als zijne persoonlijke achting aan den dag te leggen
voor den regerenden Paus, wien hij zoo groote genegenheid en
eerbied toedroeg (1).
Dit was rondborstig gesproken. Hier waren al de toekomende
gruwelen met duidelijke omtrekken geschetst. Hier was de waar
heid gezegd aan het eenig wezen, met hetwelk Filips ooit opregt
was. Toch veroorloofde hij zich zelfs bij deze gelegenheid een
leugen, waardoor Zijne Heiligheid zich echter niet misleiden liet.
Filips was niet voornemens , in persoon naar de Nederlanden te
gaan , en de Paus wist dit zeer goed. „ Het spijt mij door merg
en been , " zeide Granvelle treurig, „ dat niemand in Home aan
Zijner Majesteits reis naar de provinciën geloof slaat (2)." Van
dat oogenblik af begon de Koning echter dat bezoek te beloven,
hetwelk men, als een volkomen middel voor elke kwaal, in de
verte zien liet en als eene verschooning bezigde voor aanhoudend
uitstel.
Het is te veronderstellen, dat, indien men in de Nederlanden
Filips geheime staatkunde doorgrond had, de uitbarsting spoe
diger plaats zou hebben gehad. Na de ontvangst echter van de
officiele brieven uit Madrid, stelde de regering te Brussel alle
pogingen in het werk, om den inhoud er van als ten hoogste
bevredigend voor te stellen. De pauselijke inquisitie zou afge
schaft — eene kwijtschelding verleend — eene nieuwe moderatie
op een alsnog onbepaald tijdstip ontworpen worden; wat kon
men meer verlangen? En echter, zonder in de kaart te zien, had
het volk vermoeden en was Oranje overtuigd van de wezenlijke
waarheid. Viglius schreef, dat de Koning, indien hij zijn voor
nemen niet ras volvoerde, te laat zou komen, en dat er elke
week meer kwaads te weeg gebragt werd door uitstel, dan men
door maanden arbeids en welligt door stroomen bloeds zou kun
nen herstellen (3). Op welke wijze Filips eigenlijk alle kwalen
louter met zijne tegenwoordigheid genezen zou, daaromtrent liet
zich de president in geene nadere verklaring uit.
(1) Correspond. de Phil. II., II. 445, 446.
(2) «Siento en los huessos.» — Ibid. 318.
(3) Epist. ad. JOACH. HOPPERUM, 366 sqq. 376.
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Wat de maatregelen betreft , door den Koning na zulk een lang
uitstel geopperd, zij waren natuurlijk erger dan nutteloos; want
de gebeurtenissen waren haren gang gegaan , terwijl hij stil gezeten
had. De aangegeven gedragslijn was , volgens Viglius, slechts eene
pleister voor de wond , eene sleeplcetting voor Tiet wiel. Hij beweerde
nadrukkelijk, dal de bijeenroeping der Staten-Generaal het eenige
middel was voor de gevaren, waarin het land gewikkeld was,
tenzij de Koning in persoon overkwam. Hij drukte echter de hoop
uit, dat door eene algemeene beraadslaging eenige middelen uit
gedacht mogten worden, waardoor de openbare aangelegenheden,
zoo al geen gunstig, ten mmste een minder wanhopig aanzien
zouden krijgen, „zoodat de Staat, indien hij vallen moest, ten
minste op zijne voeten mogt neerkomen als eene kat, en liever
de beenen breken dan den nek."
Ondanks deze hoogst beeldrijke beschouwing van het onder
werp en in weerwil van de dringende verzekeringen van Herto
gin Margaretha aan haren broeder, dat onder edelen en burgers
slechts ééne stem opging over de noodzakelijkheid om de StatenGeneraal te doen vergaderen (1), bleef Filips op dit stuk, zoowel
als in de overige , zijn inwendig gevoel getrouw. Hij wist zeer goed ,
dat de Staten-Generaal der Nederlanden en Spaansche overheersching onvereenigbare begrippen vertegenwoordigden , en hij deinsde
voor het denkbeeld dier vergadering met onbegrensden afschuw terug.
Ondertusschen kon eene kleine leugen om bestwil geen kwaad.
Hij schreef derhalve aan de Hertogin dat hij vast besloten was,
nimmer de bijeenkomst der Staten-Generaal toe te staan. Hij ver
bood haar, onder welke omstandigheden ook, in dien maatregel
te bewilligen, maar gelastte haar dit verbod streng geheim te hou
den. Hij zou gaarne zien, zeide hij, dat het volk in de meening
verkeerde, dat de bijeenkomst alleen voor het oogenblik verboden
en de Hertogin de vereischte toestemming op eenigen anderen
tijd wachtende was. Hij verlangde, zoo verklaarde hij nadrukke
lijk, dat het volk er niet aan wanhoopte zijnen wensch verwezen
lijkt te zien, maar hij was vastbesloten, nimmer in dien maatregel
toe te stemmen, daar hij zeer wel wist, wat men met eene bij
eenkomst der Staten-Generaal bedoelde (2). Zeker, na zulk eene
rondborstige, ofschoon geheime verklaring van Macchiavelli's leer(1) Ongedrukte brief van Margaretha van Parma (d. 13 Sept. 1566) —
Brusselsche archieven, hierboven aangehaald.
(2) Corresp. de Phil. II., I. 439.
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ling, kon Margaretha de drangredenen , die zij en anderen voor
dien zoo vurig verlangden maatregel zouden aanvoeren, wel als
geheel overbodig beschouwen.
Zoodanig dus was de staatkunde, die Filips heimelijk besloten
had te volgen, nog vóór dat hij de ontzettende gebeurtenissen
vernam , die hem later als een donderslag zouden treffen. Hij wilde
de inquisitie en de plakkaten handhaven; hij wilde de ketters uitroeijen, al moest hij daarbij ook al zijne rijken en zijn leven
zelfs inschieten; hij wilde niets hooren van eene bijeenkomst van
's lands vertegenwoordigers. Hoe moest hij dan wel te moede zijn ,
als men hem berigten zou van twintigduizend gewapende kettera
hier, vijftienduizend daar, in bijna elke stad, in elke provincie
tot uitoefening hunner godslasterlijke eeredienst zamengestroomd ;
als hij hooren zou van dien wervelwind, die de sinds eeuwen
opgestapelde schatten der kerk weggevoerd en verstrooid had; als
hij Margaretha's wanhopige brieven lezen zou, waarin zij bekende
tegen God , haren koning en haar eigen geweten zwaar gezondigd
te hebben (1), door vrijheid van eeredienst toe te staan aan de
afvalligen van de oude Kerk.
Het verslag der Hertogin was in waarheid zeer treurig. Zij
zeide, dat de smart hare ziel verteerde en de blos der schaamte
hare wangen bedekte bij het melden der jongste gebeurtenissen.
Zij nam God tot getuige , dat zij lang weerstand geboden , menigen slapeloozen nacht doorgebragt had, dat zij door koorts en
droefheid uitgeput was (2). Na deze inleiding, welke naar de
biecht eener boetvaardige zondares geleek , bekende zij , dat zij ,
zoo goed als gevangen en bijna belegerd in haar paleis, ziek naar
ligchaam en ziel, kwijtschelding en veiligheid toegezegd had aan
de verbondenen, met vergunning aan de ketters, om ter plaatse,
waar zulks reeds te voren geschied was, bijeen te komen. Deze
vergunningen zouden geldig zijn, tot dat de Koning, doormiddel
en met goedvinden van de Staten-Generaal, de zaak voor goed
regelen zou. Zij verklaarde echter, dat zij niet in 's Konings,
maar in haar eigen naam, tot die twee vorderingen hare toestem
ming gegeven had. De Koning was door hare belofte niet ge
bonden en zij drukte de hoop vit , dat hij op geenerlei verpligting
van dien aard de minste acht zou slaan. Voorts smeekte zij haren
(1) STRADA, V. 222, 223.
(2) Ibid. — Vergelijk Correspond. de Marg. d'Autriche, 187—200; Corjrespond. de Philippe II., I. 452—454.
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broeder, zoo spoedig mogelijk te komen opdagen, om den
smaad , der oude Kerk aangedaan , te wreken , en voegde er bij ,
dat zij, als zij van dien troost verstoken bleef, onmiddellijk dit
leven zou verlaten. Die hoop alleen zou haren dood verhinderen (1).
Dit was zeker krachtige taal. Zeer uitvoerig was zij ook in het
schetsen van den invloed, dien zekere personaadjes gebezigd had
den, ten einde elke daad van gezag van hare zijde te beletten.
„Weshalve ik mijn spijt verkroppen moet en niet gerust zal zijn
vóór de overkomst van Uwe Majesteit (2).
Er viel niet aan te twijfelen, wie de personen waren, die, zoo
nls men voorgaf, de Hertogin aldus in bedwang gehouden en
gedwongen hadden, die schandelijke vergunningen toe te staan.
In hare geheime Italiaansche brieven bood zij den Koning een
weefsel aan der buitensporigste en onwaarschijnlijkste leugens,
haar door Noircarmes en Mansfeld aangebragt , nopens het gedrag
van Oranje, Egmont, Horne en Hoogstraaten in die hagchelijke
oogenblikken. Zij hadden zich allen, volgens haar zeggen, tegen
God en godsdienst verklaard (3). Horne ten minste wilde alle
priesters en monniken in het land omgebragt hebben , indien de
eischen der ketters niet volkomen bevredigd werden. Egmont. had
zich openlijk voor de Geuzen verklaard en was .bezig in Duitschland krijgsvolk te ligten. Oranje had het vaste voornemen, om
zich van het gansche land meester te maken en het met de an
dere edelen te deelen. De Prins had gezegd , dat zij , indien de
Landvoogdes, zoo als haar voornemen geweest was, naar Bergen
de wijk nam, oogenblikkelijk de Staten-Generaal zouden bijeen
roepen en alle noodige maatregelen nemen. Egmont had dergelijke
taal gevoerd en gezegd , dat hij aan het hoofd van veertigduizend
man zou oprukken om haar in die stad te belegeren. Al deze
edelen echter hadden zich vast besloten verklaard om hare vlugt
te beletten, de Staten te doen bijeenkomen en haar met geweld
voor die vergadering te sleuren, ten einde hare toestemming af
te persen tot elken maatregel, die aldaar dienstig mogt worden
geacht. Onder al deze omstandigheden was zij verpligt geweest ,
haar vertrek uit te stellen en die vergunningen te verleenen, die
haar met schande hadden overdekt.
(1) STBADA, u. s.; Correspond. de Marg. d'Autriche, u. s.; Correspond. de
Phil. IL, u. s.
(2) «Pourquoy je me mange Ie coeur, et n'en serois quitte sans la présence
de Voste Majesté. » — Correspond. de Marg. d'Autr. , 202.
(3) Correspond. de Philippe IL, I. 452—454.
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Met zulke schaamtelooze lastertaal, door elk feit in de geschie
denis volkomen wederlegd en door geen zweem van bewijs onder
steund, of het moest de ijdele klap zijn van een' man als Noircarmes, delfde deze vrouw, die te Rome opgevoed was, en in welke
niemand vertrouwen kon stellen (1), het graf voor mannen, die
hun best deden haar van dienst te zijn.
De woede van Filips op het eerste berigt van de beeldstormerij
is reeds aangeduid. Hij lag ziek aan eene tusschenpoozende koorts
op het landhuis te Segovia, toen de tijding aankwam (2), en het
laat zich denken , dat zijn toorn over het gebeurde niet zeer be
vorderlijk was aan zijn herstel. Na de eerste uitbarsting van
verontwaardiging vond hij echter troost in zijne gewone arglis
tigheid. Terwijl hij langzaam de vreesselijkste wraak tot rijpheid
bragt, welke ooit een gezalfd monarch voorbedachtelijk op zijn
volk deed neerkomen, verklaarde hij schriftelijk, dat het zijne be
doeling was , zijne dienaars en onderdanen in de Nederlanden als
een goed en zachtmoedig vorst te behandelen, hen niet te ver
derven of tot slavernij te brengen, maar alle menschelijkheid,
zachtheid en genade uit te oefenen , met vermijding van alle hard
heid (3). Zoo luidden de openlijk verklaarde bedoelingen van den
vorst, ten aanzien van zijn volk, op het oogenblik, dat de ver
schrikkelijke Alva, die den eigenlijken zin van die menschelijk
heid, zachtheid en genade verklaren zou, reeds toebereidselen
maakte voor zijn' beruchten inval in de Nederlanden.
Het gewigtigst punt van het verdrag van den 24" Augustus
tusschen de verbondene edelen en de Landvoogdes, hield in,
dat het preken der Hervormden toegelaten zou worden daar ter
plaatse, waar zulks reeds vóór dat tijdstip gebruikelijk was ge
weest. Op dezen grondslag kregen Egmont, Horne, Oranje en
Hoogstraaten in last, andermaal de bevrediging der verschillende
Nederlanden te beproeven.
Egmont vertrok naar zijn stadhouderschap Vlaanderen, en van
dat oogenblik af verdwenen al zijne aanspraken, die op zijn best
genomen al vrij gering waren, op den naam van een volksleider.
Het geheele jaar door was zijn gedrag veranderlijk geweest. Hij
(1) GROEN VAN PRINSTERER, Archives etc. II. 401: eene uitdrukking van
Egmont.
(2) HOPPER Ree. et Mem. 104.
(3) Correspond. de Marg. d'Autr., 206, 207. Brief van den 27sten No
vember 1566.
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had Oranje's invloed ondervonden; hij bezat wel een edelmoedi
gen aard maar ook veel ijdelheid; hem was die adeltrots eigen,
die niet ligtelijk de overheersching van vreemden duldde in een
land, op welks bestuur hij met zijns gelijken van wege hunne
geboorte aanspraak meende te hebben. Bij de toenmalige omstan
digheden evenwel, en bijzonder als hij zich in gezelschap van
Noircarmes, Berlaymont en Viglius bevond, in weerwil hunner
lasterlijke aantijgingen, drukte hij de diepste verfoeijing van de
ketters uit. Hij was een ijverig Katholiek en beschouwde de beeld
stormerij als eene onvergefelijke misdaad. „Wij moeten vroeger
of later de wapenen opvatten , " zeide hij , „ om die Hervormden
tot rede te brengen; of zij zullen ons eindelijk de wet voor
schrijven." Aan den anderen kant plagten de ernstige, doch
vriendelijke vertogen van Oranje zijne drift dikwijls tot bedaren
te brengen. Een gedeelte van den zomer waren de Hervormden
zoo sterk geweest in Vlaanderen , dat op éénen dag zestigduizend
gewapende mannen zich verzameld hadden tot de verschillende
haagpreken in die provincie. „ Het eenigst wat hun ontbrak , was
een Jacquemart of een Filips van Artevelde," zegt een Katholiek
tijdgenoot, „maar zij zouden het beneden zich geacht hebben,
de banier te volgen van een' brouwer, daar zij 't gewaagd had
den, bij de keuze van een opperhoofd, het oog te slaan op den
doorluchtigsten krijgsman zijner eeuw (1)." Ongetwijfeld, had
Egmont ooit aan deze inblazingen het oor geleend , hij had tegen
de regering met eene onoverwinnelijke magt in het veld kunnen
rakken, de hoofdstad bemagtigen, de Landvoogdes gevangen
nemen , het geheele land overweldigen , dat ten eenemale weerloos
was, vóór dat Filips den tijd had gehad meer dan tien brieven
over het onderwerp te verzenden.
Bitter zouden zich de Hervormden in die hoop, als men er
dezen naam aan geven mogt, te leur zien gesteld. Egmont betrad
Vlaanderen, niet als een hoofd van opstandelingen, niet als een
verstandig vredestichter , maar als een onbarmhartig handlanger
der regering, geneigd eene schitterende wraak te oefenen aan al
len, die hem in handen mogten vallen. Hij liet eene menigte
beeldstormers en andere ketters ter dood brengen. De geheele
provincie was in een staat van onrust; want, hoewel de Land
voogdes hem geenszins met eene groote krijgsmagt had uitgerust,
Ct'*

(1) PONTUS PAYEN. MS.
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woog de naam van den overwinnaar bij St. Quentin en Grevelingen echter een geheel leger op. Zijne strengheid was buiten
sporig (1). Hij vond voor zijn bloedig werk een' geschikten hel
per in zijn' geheimschrijver Backerzeel, een man die den groot
sten invloed uitoefende op zijn meester, en die thans op eene
wreede wijze zocht goed te maken, wat hij door de onderteekening van het Compromis misdreven had, door hen te vervolgen,
tot wier bescherming het verbond gesloten was." Te midden van
al de netelige omstandigheden der Landvoogdes," zegt een Waalsch
geschiedschrijver, „ werd deze deugdzame vorstin getroost door
de wakkere daden van Backerzeel , een edelman in Graaf Egmont's dienst. Bij ééne gelegenheid liet hij twintig ketters, en
daaronder een predikant, op een en dezelfde heide ophangen (2)."
Soortgelijke daden , door de hand of op last van den vermaar
den veldheer verrigt, in wien men zich allerongerijmdst een' mo
gelijk' beschermer had gedroomd van de burgerlijke en godsdien
stige vrijheden des lands , wekten diepe verslagenheid. Vlaanderen
en Artois waren opgevuld met de vrouwen en kinderen van dui
zenden verdachte personen, die ten lande uitgeweken waren, om
Egmont's toorn te ontgaan (3). Allerwege hoorde men de jam
merkreten en het gekerm dier ongelukkige schepsels. Graaf Lodewijk werd ernstig aangezocht, om voor de Hervormden tusschenbeide te komen. „ Gij , die door den hemel zoo rijk begiftigd
zijt; gij» die goeden wil en uitstekende goedheid op uw gelaat
geschreven draagt," zeide Utenhoven tot Lodewijk, „gij hebt de
magt, deze arme slagtoffers uit den muil der vraatzuchtige wol
ven te redden. De Graaf gaf aan die oproeping gehoor en poogde
Egmont's gestrengheid te verzachten , zonder evenwel veel uitwer
king te doen. Spoedig was de rust in Vlaanderen hersteld en het
was die belangrijke provincie geenszins vergund de vruchten te
plukken van de overeenkomst , die men der Hertogin afgedwongen
had. Het preken werd verboden, en de predikanten en degenen,
die de vergaderingen bijwoonden, werden in hechtenis genomen
en gestraft, zelfs aan die oorden, waar vóór den 23en Augustus
het preken in zwang was geweest. (4) Zekerlijk, zulke krachtige
(1) PONTUS PAYEN MS. Vergelijk GROEN VAN PRINSTERER, Archives etc
II., 282—297.
(2) BENOM DE FRANCE MS. I. 33.
(3) GROEN VAN PRINSTERER, Archives etc. II. 296, 297.
(4) GROEN VAN PRINSTERER, Archives etc. II. 261, 296, 297.
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werkzaamheid, zoowel van den meester als van den dienaar,
zweemden volstrekt niet naar verraad tegen Filips , en bezwaarlijk
had men daaruit de latere veroordeeling van Egmont en Backerzeel kunnen gissen.
Het gedrag van Oranje te Antwerpen stemde met zijne geheele
loopbaan overeen. Hij kwam met de eerlijke bedoeling om eene
vreedzame overeenkomst tot stand te brengen; maar hij wist, dat
dit doel alleen te bereiken was door getrouwe handhaving van
het verdrag, dat tusschen de verbondene edelen en de Land
voogdes geteekend was. Hij keerde den 26<M° Augustus in de
stad terug, en vond de orde reeds gedeeltelijk hersteld. Nu de
burgers zich eindelijk regt bezorgd begonnen te maken en de
woede der beeldstormers geheel en al tot bedaren gekomen was,
had men het betrekkelijk niet moeijelijk gevonden, de rust te
herstellen. Of liever de rust kwam van zelve terug, en toen de
kalmte den storm was opgevolgd, staken de vreedzame burge
meesters wederom het hoofd uit de golven op.
Drie beeldstormers, die op heeter daad gevat waren, werden
op bevel der overheid den 28™ Augustus opgehangen (1). Oranje's
tegenwoordigheid gaf hun den moed, om deze teregtstelling te
doen voltrekken, die hij niet verhinderen kon, daar het vijfde
artikel van het verdrag de straf der oproerigen gelastte. Het was
de wil der overheid, dat de straf bij deze gelegenheid voorbeeldig
zou zijn, en het was niet in de magt van Oranje, zich tegen
het wettig bestuur der stad te verzetten , waar dit volgens de wet
ten handelde. Evenwel was het niet zijn werk, en hij haastte
zich, ten einde de noodzakelijkheid van verdere gewelddadige
maatregelen te voorkomen, eenige artikelen van overeenkomst te
beramen op den grondslag van Margaretha's inwilligingen. Het
openbare preken der Hervormden had reeds in de stad plaats
gevonden. Op den 22«" hadden zij zich in het bezit gesteld van
ten minste drie kerken. De stedelijke raad had pensionaris Wesenbeek afgevaardigd, om de predikanten daarover te onderhou
den; want de overheid was op dat oogenblik onbekwaam om te
gebieden. De Waalsche predikant Taffin had zich handelbaar ge(1) Zoo luidt het verhaal van HOOFT, III. 110, 111. De drie oproerlingen
werden teregtgesteld , niet op laat van den Prins, (zoo als de heer GROEN VAN
PRINSTEBEB beweert, Archives et Correspond., II. 261) maar op bevel der
stedelijke overheid: en alsioen moedt geschept hebbende, ten derden daag/ten
daarna , drie van de gevange beeldstormen met de galge, de rest met balling
schap oft anders straften. HOOFT, t. a. p.
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toond en er in bewilligd, zijne ambtsverrigtingen te staken. Hij
had bovendien den pensionaris naar de hoofdkerk vergezeld, ten
einde Herman Modet te overreden, dat hij insgelijks zijn best zou
doen, de voorgenomen dienst uit te stellen. Zij hadden dien wel
sprekenden geestdrijver reeds in de groote kerk gevonden, onge
duldig om op de bouwvallen te klimmen en geheel buiten magt
de verzoeking te weerstaan , om een' Vlaamschen psalm aan te
heffen en eene Vlaamsche preek te houden binnen de muren, die
zoo vele eeuwen lang slechts van de Latijnsche taal en de Latijnsche kerkliederen hadden weergalmd. Het eenigst, wat hij op
verzoek van zijn ambtgenoot en van de overheid wilde toegeven,
was, dat zijne preek kort zou zijn. In dit opzigt evenwel had
hij zijne magt van zelfbeheersching te hoog aangeslagen ; want de
preek werd niet slechts zeer lang, maar hij hield er nog eene
tweede in den namiddag van denzelfden dag. De stad Antwerpen
derhalve was duidelijk begrepen in de zevende bepaling van het
verdrag van den 24en Augustus; want vóór dat tijdstip was daar
in de hoofdkerk gepreekt (1).
Den Zim September dan , na vele gerekte gesprekken met de
hoofden der Hervormde godsdienst, stelde de Prins zestien arti
kelen van overeenkomst op tusschen dezen , de stedelijke over
heid en de regering, welke behoorlijk geteekend en uitgewisseld
werden (2). Zij waren gesteld in den echten geest van een staats
man, en had de regering des lands zich tot het standpunt van
Willem van Nassau kunnen verheffen , ware Filips in staat geweest
zulk een' geest te begrijpen, dan zou de Prins, die in die tijden
van verdeeldheid uitsluitend de magt bezat den wil van allen te
beheerschen , het dien vorst mogelijk hebben gemaakt , om dien
heerlijken diadeem van provinciën, zonder verlies van een enkel
juweel, aan de erfgenamen zijner kroon na te laten.
Zoo de Prins een spel speelde, hij speelde in allen geval eer
lijk. De gedachte te hebben opgevat van godsdienstige verdraag
zaamheid in eene eeuw, waarin bijna algemeen blinde onderwer
ping aan het eens aangenomen leerbegrip heerschende wasj zich
moeite te hebben gegeven, om onder de aanhangers van verschil
lende godsdienstige meeningen weerzijdsche achting voort te bren
gen, op een tijdstip dat velen, die zich van de oude Kerk af
zonderden, even bevooroordeeld waren, als de regtzinnigen , en
(1) BOR, II. 85. Hoora, III. 102. WESENBECK.
(2) BOR, (II. 98 en 99) geeft de artikelen op.
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dat de meeste Hervormden onbewimpeld geenszins vrijheid afkon
digden voor elke Christelijke leer, maar alleen een nieuw geloof
in plaats van al wat vroeger dien naam gedragen had; de moge
lijkheid te hebben toegegeven , dat meer dan één weg ten hemel
leidt, in een' tijd, waarin ijveraars van allerlei geloof elk pad
daarheen , behalve hun eigen , gesloten wilden hebben ; indien
zulke gezindheden en bedoelingen zonden waren, zou het toch
jammer geweest zijn, ze voor de beste deugden dier eeuw te
ruilen. Ongetwijfeld echter was in de meening van vele zijner
tijdgenooten juist hierin zijne ergerlijkste misdaad gelegen. Hij
begon nu een afvallige te worden van de oude Kerk; maar hij
had reeds lang gemeend , dat Keizers , Koningen en Pausen , al
te gader, in vroeger tijd zich te veel om de zaligheid der zielen
bekommerd en te vele ontijdig naar den grooten regterstoel ver
zonden hadden. Even weinig was hij geneigd, aan Calvinisten , Lutherschen of Doopsgezinden dergelijke volmagt toe te kennen. „ Hij
laakte de strengheid onzer godgeleerden," zegt een Katholiek tijd
genoot , die al den aanstoot , dien de Prins ten aanzien van de
godsdienst gaf, in een' enkelen volzin zamenvat, „omdat zij zich
stipt houden aan de bepalingen der Kerk, zonder hunne tegen
partij een enkel punt toe te geven ; hij misprees de Calvinisten , als
een oproerig en woelziek slag van volk ; maar verafschuwde tevens
de Keizerlijke plakkaten , die ze ter dood veroordeelden ; het was ,
naar zijn zeggen, eene wreedheid, iemand het leven te benemen
om het koesteren van een dwaalbegrip: kortom, hij dacht zich
in zijne verbeelding eene soort van godsdienst uit, half Katholiek t
half Hervormd, om allen te vreden te stellen; een stelsel, dat
aangenomen zou zijn , had hij zijn' zin kunnen krijgen" (1). Deze
schets, door een zijner schitterendste en bitterste vijanden ont
worpen, blijkbaar met het doel om afkeer in te boezemen, wekt
integendeel onze bewondering.
De op deze wijze te Antwerpen afgekondigde artikelen van
overeenkomst kenden drie kerken toe aan de verschillende gezind
heden onder de Hervormden; eischten, dat door Katholieken noch
Protestanten eenige poging zou worden gedaan om elkanders
eeredienst te storen; en zorgden, dat noch door weerkeerige
smaadredenen bij het preken, noch door het zingen van straat
deuntjes , zoo min als door ongepaste toespelingen en openbare
(1) PONTUS PAYEN, MS.
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daden van vijandelijkheid, de goede verstandhouding, welke tusschen broeders en medeburgers behoort te heersenen, zelfs wanneer
zij ten aanzien van godsdienstige plegtigheden en leerstellingen
verschillende gevoelens aankleven, voortaan gestoord wierd (1).
Dit was de grondslag, waarop de godsdienstvrede, die bijna
even spoedig verbroken als gesloten werd, door Willem van
Oranje tot stand kwam, niet slechts te Antwerpen, maar te
Utrecht, te Amsterdam en in de andere voorname steden van zijn
stadhouderschap.
In weerwil zijner onvermoeide pogingen had de Prins echter
flaauwe hoop op eene duurzame bevrediging. Hij voelde, dat de
laatste stap der Hervorming een "sprong van eene steilte was
geweest. Hij hield niet van zoo haastigen vooruitgang. Hij wist,
dat de Koning de beeldstormerij nimmer vergeven zou. Hij voelde,
dat Mlips nimmer het verdrag van den 24'ten Augustus erkennen
zou. Sir Thomas Gresham, die als vertegenwoordiger der Protestantsche Koningin van Engeland in de groote hoofdstad van den
Europeschen handel, volkomen bekend was met de wending, die
de zaken begonnen te nemen, gaf reeds den raad om eenige andere
plaats te kiezen , om Engelsche waren ter markt te brengen. Hij
verwittigde zijne regering, dat de handel te Antwerpen in die
woelige tijden niet langer veilig zou zijn. Hij stond op vertrouwelijken voet met den Prins , die hem den 4><lên September ten
middagmaal noodigde, en den Pensionaris Wesenbeek, die mede
aanwezig was , overluid de overeenkomst lezen liet , welke dien
dag van het stadhuis afgekondigd zou worden. Oranje drukte zich
echter zeer twijfelmoedig uit over de toekomstige vooruitzigten der
Nederlanden en de vermoedelijke stemming des Konings. „In al
zijn spreken," meldt Gresham, „zeide mij de Prins: ik weet,
dat de Koning er in 't geheel niet mede te vreden zal zijn (2).
Terwijl Egmont aldus in Vlaanderen en Oranje te Antwerpen
bezig waren geweest, had de Graaf van Horne zijn best gedaan
in de belangrijke stad Doornik (3). De Admiraal was niet te rykelijk met verstand bedeeld, evenmin als met het vermogen om
de menschen te leiden; maar hij ging er heen met het eerlijk
doel om de overeenkomst ten uitvoer te leggen, en voornemens,
indien het doenlijk was, eerder de regering in de hand te werken,
(1) De artikelen bij BOR, II. 98, 99.
(2) BUBGON, II. 161, 162.
(3) GROEN v. PBINST., Archives II. 362, note.

1566)

HORNE TE DOORNIK.

159

dan de Hervormden. Terzelfder tijd nam hij, om den onroomschen
genoegen te geven en zijn opregt verlangen naar eene vreedzame
schikking aan den dag te leggen , zijn intrek ten huize van een
Calvinistisch koopman in de stad (1), dat daartoe gereed was
gemaakt, liever dan bij den ouden trotschen bevelhebber Moulbais
in de citadel. Dit gaf grooten aanstoot aan de Katholieken en
boezemde aan de Hervormden de hoop in , hunnen wensch om
vergunning tot het preken in de stad vervuld te zien. Op dat
voorregt hadden zij aanspraak; want het was daar ter stede vóór
den 24sten Augustus reeds gebruikelijk geweest (2). Desniettemin
was hij in het eerst gezind, in overeenstemming met de wenschen
der Hertogin , hen tot godsdienstoefening buiten de vesten te
beperken.
Bij zijne aankomst had hij door een toeval, waaraan men
eenigermate eene kwade voorbeduiding hechten kon , met sommige
der aanzienlijkste burgers de avondmaaltijd in de zaal der Gehenna
of de folterkamer gehouden : zeker geen oord geschikt om gragen
eetlust op te wekken. Den volgenden Zondag had men hem op
een groot feestmaal onthaald, hetwelk door al de voornaamste
burgers werd bijgewoond, in een huis op de markt. De feest
vreugde werd gestoord door een' twist, die in de hoofdkerk
plaats gegrepen had. Onder de gewelven van dit gebouw moest,
volgens de overlevering, een groote schat verborgen liggen, en
men had de Kanunniken hooren pogchen, dat die begraven schat
voldoende zou zijn om, in geval hun tempel geheel en al vernield
werd , dien prachtiger dan ooit weder op te bouwen (3). De Ad
miraal bad dien ten gevolge terstond bij zijne aankomst eene sterke
wacht in de kerk geplaatst , en zeer uitgestrekte opgravingen laten
doen , om die denkbeeldige mijn op te sporen. De Landvoogdes
meldde haren broeder , dat de Graaf dit werk liet voortzetten met
oogmerk om al wat er gevonden mogt worden zichzelven toe te
eigenen (4). Daar zij hem kende als een man, wiens vermogen
tot den laatsten penning was opgeteerd, scheen dit de meest
voldoende verklaring van zijne handelwijs. Horne had haar echter
uitdrukkelijk verzekerd dat elke penning, die uit deze of andere
bronnen in zijn bezit mogt komen, zorgvuldig aan de regtmatige
(1) PASQUIER DE LA BARRE, MS., 36".
(2) Brief van Horne aan de Hertogin van Parma, bij FOPPENS, Supplé
ment, II. 393.
(3) PASQUIER DE LA BARRE, MS, 36».

(4) Correspond. de Philippe, II. I. 466—468.
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eigenaars teruggegeven zou worden (1). Niets van belang werd er
ooit gevonden , dat de gulden legende der monniken regtvaardigen
kon, maar ondertusschen gaven die schatgravers groote ergernis.
De Kanunniken , zoo als zich denken laat, voor de veiligheid van
hunnen gedroomden schat bezorgd , waren door de wacht heen
gedrongen , daar zij op eene bedriegelijke wijze het wachtwoord
hadden weten te verkrijgen van zekeren stedelijken ambtenaar (2).
Hieruit ontstond een twist , welke daarmede eindigde , dat laatstge
noemde persoon, tegelijk met den bevelhebber der in de hoofd
kerk geplaatste wacht , voor het feestvierend gezelschap verscheen.
De Graaf duwde op zijne gewone ruwe manier den schuldige eene
duchtige bestraffing toe, voor zijne ongepaste bemoeijing, en
dreigde hem, indien zulks andermaal gebeurde, oogenblikkelijk
gebonden en gekneveld naar Brussel op te zenden , om daar zijne
verdere straf af te wachten (3). Nadat de zaak aldus voldoende
bijgelegd was, werd het feestmaal voortgezet, terwijl de aanwezige
kooplieden allen zeer in hun schik waren, dat zij gemelden be
ambte, die bij het volk gansch niet gezien was, door den Graaf
zoo duchtig zagen afgegraauwd (4). De uitgravingen werden nog
lang voortgezet, tot dat men gevaar scheen te loopen van de
grondslagen der kerk te ondermijnen; doch slechts weinige goud
stukken werden ontdekt, met enkele andere voorwerpen van
geringe waarde.
Horne had zijn verblijf gekozen in de stad, ten einde bij de
hand te zijn om elken oploop te beletten, en het volk vertrouwen
in te boezemen. Hij was gekomen in eene stad , waar vijf zesden
der inwoners de Hervormde godsdienst beleden, en hij oordeelde
het daarom niet verstandig, indien hij met geweld hunne gods
dienstoefening poogde te onderdrukken. Bij zijne aankomst had
hij laten afkondigen , dat elk eigendom , hetwelk uit de gods
dienstige gestichten geroofd mogt zijn, oogenblikkelijk aan de
overheid weder moest worden uitgeleverd , op straffe dat allen ,
die dit bevel ongehoorzaam waren , op starinden voet aan de galg
opgehangen zouden worden. Evenwel werd er niets teruggebragt,
om de eenvoudige reden, dat er niets gestolen was. Er viel dus
niemand op te hangen.
(1)
ment,
(2)
(4)

Brief van Horne aan de Hertogin van Parma, bij FOPPENS, Supplé
II. 427. — Vergelijk den brief der Hertogin aan Horne, aldaar p. 408.
DE LA BARRE, MS., 42».
(3) DE IA BARRE, MS., 42—60.
» Fort joyenlx que Ie coute avoit ainsi espouffe Ie dict procureur. » — Ibid.
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De eerstvolgende stap des Admiraals was, dat hij het verdrag
van den 24sten Augustus openlijk liet afkondigen en zijn voor
nemen te kennen gaf om de uitvoering er van met kracht door
te zetten. De preken werden met evenveel geestdrift bezocht als
voorheen, terwijl de storm, die onder de beelden gewoed had,
middelerwijl geheel was gaan liggen. Vergaderingen van vijftien
duizend zielen kwamen voortdurend in de voorsteden op , om Ambrosius Wille te hooreri , maar zij gedroegen zich zeer rustig (1).
De Admiraal had met de hoofden van de Consistoriën der Her
vormden goedgevonden, dat drie plaatsen ter keuze van Horne,
tot uitoefening hunner godsdienst aangewezen zouden worden. Op
die plaatsen, welke buiten de muren gelegen waren, werd aan
de Hervormden vergund, huizen te bouwen voor hunne bijeen
komsten. Tot deze schikking gaf de Hertogin uitdrukkelijk hare
toestemming.
De raadsheer Nicolaas Taffin hield, uit naam der Hervormden,
eene „krachtige en sierlijke rede" voor de overheid, waarin hij
betoogde, dat, aangezien volgens de gematigdste berekening drie
vierden der bevolking zich van de oude Kerk hadden losgerukt,
aangezien de Hertogin het bouwen der nieuwe kerken bevolen
had en de Katholieken in het bezit bleven van al de kerken in
de stad , het niet meer dan billijk was , dat de stad de kosten
der nieuwe gebouwen droeg. Met verontwaardiging gaf men echter
hierop ten antwoord, dat het van de Katholieken niet te vorderen
was geld op te brengen tot instandhouding der ketterij , inzonder
heid daar men hen zoo kort te voren getergd had door de beeld
stormerij. De raadsheer Taffin werkte dus met zijne „ krachtige
en sierlijke" rede niet anders uit, dan de aanwijzing der onbe
duidende som van veertig pond.
Men had echter onmiddellijk met het bouwen een' aanvang
gemaakt. Vele edelen en rijke burgers bevorderden het werk;
eenige door geldelijke bijdragen , anderen door het leveren eener
aanzienlijke hoeveelheid eiken-, populieren-, olmen- en ander timmerhont, dat tot het bouwen benoodigd was. De grondslagen der
eerste kerk buiten de Porte de Coquerel werden onverwijld gelegd.
Groote hoopen van gebroken beelden en andere sieraden der
ontwijde kerken werden zeer onverstandig tot dit doel gebezigd,
en de Katholieken waren uiterst verwoed, toen zij die mannelijke
en vrouwelijke heiligen, welke eeuwen lang zulke „eerwaardige
(1) Brief van Horne. FOPPENS, Supplément, II. 407.
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en verheven standplaatsen " ingenomen hadden , zoo diep gezonken
zagen , dat zij tot fundamentsteenen moesten dienen van kerken ,
wier stichters al die heilige voorwerpen voor afgoden uitscholden (1).
Tegen het einde van den herfst riep het volk luide om de ver
gunning , dat er binnen de stad zou gepredikt worden. De nieuwe
gebouwen konden niet vóór den winter voltooid zijn ; maar ondertusschen waren de bijeenkomsten in het open veld , bij de aannadering van het ruwe jaargetij , eene zeer lastige wijze van gods
dienstoefening geworden. Aan den anderen kant was de Hertogin
woedend op het hooren van dit voorstel , en beval Horne , in
geen geval toe te staan , dat de stad Doornik binnen hare muren
door deze kettersche eeredienst ontheiligd wierd (2). Vruchte
loos stelde de Admiraal de regtmatigheid der vordering voor,
daar gezegde oefeningen in verschillende kerken te dier stede
vóór de overeenkomst van den 24"™ Augustus plaats hadden ge
had (3). Die overeenkomst had de Hertogin slechts gemaakt om
ze te breken. Zij had reeds geld ontvangen , benevens verlof om
krijgsvolk te werven , en nam alras een' toon aan , die zeer ver
schilde van de ootmoedige houding , die haar in Augustus ge
kenmerkt had. Zij had zich van Graaf Horne eveneens bediend ,
als zij Egmont, Oranje en Hoogstraaten gebezigd had, om van
hun persoonlijken invloed op de Hervormden partij te trekken.
De werktuigen zouden tegelijk met het werk, dat er mede tot
stand gebragt was, bij de eerste de beste gelegenheid weggeworpen worden.
De Admiraal bevond zich in een' zeer neteligen toestand. Hij,
een eerlijk , alledaagsch , eenvoudig slag van man , was in eene
stad vol ketters gekomen, om de vergunningen, die de regering
pas te voren aan de ketters verleend had, getrouw in werking
te brengen. Weldra zag hij, dat de regering te Brussel hem liet
gadeslaan, dat zij hem niet rondborstig behandelde, en hem ver
dacht hield. De bevelhebber der citadel , Moulbais , weigerde zijne
bevelen te gehoorzamen , ontving blijkbaar geheime lastgevingen
van de Landvoogdes, en was vastbesloten de stad binnen kort
door geschut tot onderwerping te dwingen'. Horne vorderde hem
de plegtige belofte af, dat geene versche troepen in de sterkte
zouden komen. Moulbais zwoer, dat hij aan niemand zulk eene
(1) DE LA BARRE, MS., 46 sqq.
(2) Brief van de Hertogin van Parma. FOPPENS, Supplément, II. 406.
(8) FOPPENS, Supplément, II. 393.
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belofte wilde afleggen. De Admiraal stoof met zijne gewone drift
op, betuigde hoezeer het hem speet, dat zijn broeder zulk een
slecht plaatsvervanger in de vesting had , maar kon geen' indruk
te weeg brengen op den vastberaden oud gedienden krijgsman ,
die beter dan Horne wist, welk spel er heimelijk werd in gereed
heid gebragt (1). Kleine versterkingen kwamen dagelijks in de
vesting aan; men had de soldaten der bezetting hooren snoeven
;, dat zij alras het vleesch der burgers op hunne aanregtbar.ken
zouden kerven en opeten„ (2), en al de goede uitwerking van
des Admiraals afkondiging bij zijne aankomst was glad verdwenen.
Horne beklaagde zich bitter over zijnen toestand. Hij wist, dat
hij onophoudelijk ten doel stond aan lasterlijke berigten ten
hove, te Brussel en te Madrid. Hij had in een hagchelijk oogenblik zijn best gedaan om de regering te dienen , zonder hare verbindtenissen te schenden ; doch hij verklaarde , dat hij noch theo
loog noch jurist was , en onbekwaam , om , terwijl men hem ver
dacht hield en van allen onderstand verstoken liet , eene taak te
vervullen, die de geleerdste doctoren der kerkvergadering ondoen
lijk zouden vinden. Liever wilde hij, zoo riep hij verbitterd uit,
in de eerste de beste vesting een beleg uithouden tegen de Tur
ken, dan in zoodanigen toestand geplaatst te zijn. Hij deed al
wat hij vermogt , en evenwel wat hij ook deed , niemand gaf hij
genoegen. Er was , zeide hij , een groot verschil tusschen op eene
post te zijn, en in de verte daarvan te spreken (3).
In het midden van October werd hij door de Hertogin terug
geroepen , wier brieven alle zoo dubbelzinnig waren geweest ,
dat hij verklaarde, geheel buiten staat te zijn, hunne meening
te raden (4). Alvorens de stad te verlaten , beging hij eene der
onverschoonlijkste misdaden. Door de voornaamsten der Hervorm
den lastig gevallen met het verzoek om hun te vergunnen , in
de Lakenhal hunne godsdienstoefeningen te houden, totdat hunne
kerkgebouwen voltooid zouden zijn, gaf de Graaf voorloopig
daartoe zijne toestemming, onder voorbehoud van het goeddun
ken der Landvoogdes , aan welke men van deze schikking on
middellijk kennis geven zou.
Horne vertrok en de Hervormden namen terstond bezit van de
(1)
(2)
(3)
(4)

DE LA BARRE, MS. 50".
» l1s mengheroient leur chair sur leur trestchoir. « — Ibid. 24°.
Brief aan de Hertogin van Parma. FOPPENS , Supplement, 11.412, 418.
Brief van Horne aan Filips II bij FOPPENS, Supplém., II. 499—506.
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zaal. Men vond haar in zeer morsigen en wanordelijken staat ,
opgepropt met banken , stellaadjes , staken , galgen en al den toe
stel , die bij de openbare teregtstellingen op het marktplein ge
bezigd werd. Eene groote menigte menschen ging met ijver aan
het werk; de zaal werd geschrobd, gereinigd, gewit en van al
het morsige tuig gezuiverd: staande dezen arbeid zongen zij
in koor de psalmen van Clement Marot. Tegen het middageten
was de plaats in orde (1). De kansel en de zitbanken voor
de gemeente hadden den galgetoestel vervangen. Het laat zich
moeijelijk begrijpen , waarom zoodanig werk eene doodelijke mis
daad was. En toch had Horne , die zelf een opregt Katholiek
was , het doodelijkste van al zijne vergrijpen tegen den Koning
en tegen God begaan, door zulk eene gruweldaad met zijn ge
zag te bezegelen.
De Admiraal ging naar Brussel. De geheimschrijver De la Tor
re (2), een personaadje van den tweeden rang, werd naar Doornik
gezonden, om de bevelen der Landvoogdes over te brengen. De
bevelhebber Moulbais, thans zoowel met de burgerlijke als krijgszaken belast, moest alles in gereedheid brengen voor de bezet
ting, die weldra onder Noircarmes afgezonden zou worden. De
Hertogin had nu de wapenen ter hand en hare taal klonk stout.
La Torre ried den Hervormden aan, wijs te zijn, terwijl het
hout voor de roede nog groen en in den groei was , opdat het
niet voor hunnen rug afgehouwen en bijeengebonden mogt wor
den ; want het voegde geenen onderdanen , met hunnen Koning
een vergelijk te treffen (3). Zoodra de regering zich sterk genoeg
gevoelde , schaamde zij zich niet langer elk voorwendsel aan
te grijpen , om de overeenkomst van den 24*"° Augustus , te ver
krachten. Steeds gaf men voor, dat daar, waar het preken on
derdrukt werd , het ook vóór die schikking geen plaats had ge
had; maar werkelijk had het preken bijkans overal plaats gevon
den , en werd nu algemeen afgeschaft. Men gebmikte ook de be(1) DE LA BARRE, MS. 50°.
(2) La Torre kwam volgens het verhaal van DE LA BARRE , den 28sten October 1566 te Doornik aan. Dat handschrift (dat zich thans in de Brnsselsche
Archieven bevindt, het eenig bekend exemplaar) werd later den Bloedraad
voorgelegd. La Torre heeft op verschillende plaatsen de randteekening ge
zet : de schrijver liegt (l'antenr ment). De plaatsen echter , welker geloof
waardigheid dit regt alledaagsch werktuig der dwingelandij verdacht zocht te
maken , hebben louter op hem zelven betrekking. — PASQUIEB DE LA BARRE.
MS. l». 57, 59.

(3) RENOM DE FRANCE, MS. I. c. 23.
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lagchelijke woordenzifterij , dat onder het preken geenszins andere
godsdienstige verrigtingen begrepen waren, terwijl het daarente
gen klaarblijkelijk was , dat de laatste nooit van de eerste afge
scheiden waren geweest. Het is evenwel een uoodelooze arbeid ,
al de bedriegelijke kunstgrepen der dwingelandij te ontwikkelen ,
waar deze zich ter naauwernood verwaardigt een masker voor te
doen. Zoodanige bedriegerijen als den invloed van eeuwen heb
ben doorgestaan , verdienen meer een ernstig onderzoek , en van
dezulke biedt ons het voor ons liggend tijdperk genoegzamen
overvloed aan.
Op het einde des jaars was de stad Doornik volkomen onder
worpen en de Hervormde godsdienst aldaar onderdrukt. Den %*'"
Januarij 1567 verscheen de heer van Noircarmes voor de poor
ten, aan het hoofd van elf vendels met last van Hertogin Margaretha, om de bezetting te versterken en de burgers te ont
wapenen (1). Hij stond der overheid slechts anderhalf uur tijd
van beraad toe, om te beslissen, of zij zich zonder morren wil
den onderwerpen. Hij verzekerde , dat hij voornemens was , de
overeenkomst van den 24"™ Augustus te handhaven; een belagchelijk voorgeven , onder de toenmalige omstandigheden , zoo als
bij de uitkomst bleek. De voornaamste burgers werden opgeroe
pen ; men besloot tot onderwerping , en binnen den bepaalden
tijd verschenen de overheden voor Noircarmes met onvoorwaarde
lijke aanneming zijner bepalingen. Die onbeschofte man gaf hun
daarop ten antwoord , dat zij wijs gedaan hadden ; want , indien
zij nog ééne minuut langer geweifeld hadden bezetting in te ne
men, „zou hij de stad oogenblikkelijk in de asch gelegd en al
de inwoners over de kling gejaagd hebben" (2). Hij was volko
men gemagtigd dit te doen , en latere gebeurtenissen zouden , bij
meer dan ééne verschrikkelijke gelegenheid, leeren, hoezeer Noir
carmes de man was om diergelijke bedreigingen te vervullen.
De soldaten , die den ganschen nacht met spoed waren door
getrokken en die men in het vaste denkbeeld had gebragt, dat
de stad de gevorderde voorwaarden weigeren zou, waren uiterst
(1) PASQUIER DE LA BARRE , MS. 77 , 78.
(2) •/ Disant que la ville estoit bicn couseille'e d'avoir obey a Sa Maj. sans
avoir fait quelque rebellion , ajoutant que si quelque resistance luy heust esté
donnée a introduire la garnisou, qu'il avoit charge expresse du luy bonter par
force et mettre la ville en feu et tous les manans et habitans au fil de l'espée. •
DE LA BARRE, MS. 78".

166

ONTROUW AAN HET VERDRAG.

(1567

teleurgesteld, dat zij zich verpligt zagen, den roof en de plunde
ring, waarop zij gerekend hadden, op te geven (1). Acht of ne
genhonderd boeren bovendien , die de regimenten gevolgd waren ,
elk van een' grooten ledigen zak voorzien , dien zij dachten te
vullen met buit, hetzij van de soldaten gekocht, hetzij te mid
den der verwachte slagting en plundering gestolen , deelden het
misnoegen der soldaten, door welke zij smadelijk de stad werden
uitgedreven. De burgers werden onmiddellijk ontwapend. Al de
fraaije wapenen , die men hen gedwongen had zich op eigen kos
ten aan te schaffen, toen zij door de overheid onder acht vaan
dels waren ingedeeld, werden hun ontnomen, terwijl de fraaiste
kortelassen , karabijnen , dolken en pistolen door Noircarmes on
der zijne officieren verdeeld werden. Zoo was Doornik tot rust
gebragt.
Onder al deze gebeurtenissen in Vlaanderen , te Antwerpen ,
Doornik en Mechelen , was het gedrag der Hertogin door meer
dan hare gewone verraderij gekenmerkt geweest. Zij had hande
lingen verloochend, welke de mannen, op wie zij in haar uiter
sten nood steunde , op haar gezag gedaan hadden ; zij had zich
gehouden alsof zij hun gedrag goedkeurde , terwijl zij heimelijk
hunne daden in een valsch daglicht stelde en aan hunne beweeg
redenen eene boosaardige uitlegging gaf, en zij had alle krachten
ingespannen om krijgsvolk te ligten, ter zelfder tijd dat zij de
verbondene edelen en de Onroomschen door een zweem van goe
dertierenheid misleidde.
Als Oranje zich beklaagde , dat zij zijn gedrag te Antwerpen
gelaakt en eene taal gebezigd had, die zijn goeden naam moest
bezwalken , dan verzekerde zij , dat zij zijne schikkingen ten volle
goedkeurde, uitgezonderd alleen deze twee punten : de toelating
van het preken binnen de muren en het vergunnen aan ketters
van andere godsdienstige verrigtingen , dan het preken ; en dat
hij zich verzekerd mogt houden , dat zij , in geval zij over
hem niet tevreden was , zulks eerder in persoon aan hem zeggen
zou, dan achter zijn' rug van hem kwaad spreken (2). De Prins,
die door den nood gedrongen en door de bepalingen der over
eenkomst ten volle gemagtigd was geweest, die beide punten toe
te geven, welke het levensbeginsel als het ware van zijne schik(1) DE LA BARRE, 79, 81, 91.

(2) Correspond. de Guillaume Ie Taciturne, II. 283—235, 239.
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kingen hadden uitgemaakt, gaf zeer bedaard ten antwoord, dat
hij niet zoo loszinnig zou geweest zijn om te gelooven , dat zij eene
taal gevoerd had , waardoor zijn goede naam gekrenkt werd , ware
hij niet volkomen zeker van de zaak, gelijk als hij dadelijk met
bewijzen wilde staven. Oranje was de man niet om zich te ver
gissen ten aanzien van den toestand , waarin hij zich bevond , of
omtrent het karakter dergenen, met wie hij te doen had. Margaretha schreef echter op denzelfden toon over hem aan Hoogstraaten , met de verzekering , dat niets minder hare bedoeling
kon zijn , dan de handelingen van haren neef, den Prins van
Oranje niet als bevorderlijk voor de dienst zijner Majesteit te
doen voorkomen, bewust als zij was, hoe verstandig zijne goede
gezindheid , hoe wakker en ijverig zijn handelen was geweest in
de zaak van God en den Koning (1). Zij zond ook den raadsheer
d'Assonleville met eene bijzondere boodschap aan den Prins: die
buigzame personaadje had van haar in last, haar gemelden neef
van Oranje te verzekeren , dat hij bij Zijne Majesteit bemind en
gezien was en altijd geweest was ; en dat zij , wat haarzelve aan
ging, hem steeds als een broeder of kind had lief gehad (2).
In haar schrijven aan Horne keurde zij diens gedrag over het
geheel goed , maar in duistere bewoordingen , en verklaarde een
groot vertrouwen te stellen in zijn' ijver , goede trouw en eer
lijke bedoelingen (3). Denzelfden lof kende zij Hoogstraaten toe;
terwijl zij Egmont voortdurend de achterdocht verweet, die hij
hardnekkig scheen te blijven koesteren, ten aanzien van hare en
's Konings denkwijze over zijn gedrag en karakter (4).
Men heeft reeds gedeeltelijk gezien , wat zij bij zichzelve
dacht, en de heimelijke schetsen, die zij ontwierp, van het ge
drag der aldus aangemoedigde en geprezen personaadjes. Met elken dag kregen hare tafereelen donkerder tint. Zij meldde haren
broeder, dat Oranje, Egmont en Horne op het punt waren om
zich aan het hoofd der verbondene edelen te stellen, die de wa
penen zouden opvatten en reeds krijgsvolk geworven hadden; dat
de Luthersche godsdienst met geweld ingevoerd zou worden en
alle magt der regering in handen gelegd van het driemanschap,
dat uit genoemde edelen zamengesteld zou zijn ; zoodat Filips
(1)
(2)
(3)
(4)

La défense dn comte de Hoogstraaten , 95.
Correspond. de Guillaume Ie Taciturne , II. 391—397.
FOPPENS, Bupplément, II. 420, 421, 436.
Correspond. de Philippe II. I. 493.
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werkelijk volkomen van het beheer dier gewesten uitgesloten zou
worden , die zijn voorvaderlijk erfdeel waren (1). Al dit nieuws
had zij van Mansfeld vernomen , met wien de edelen aanhoudend
den spot dreven , terwijl zij hem een' trouwen knecht noemden ,
die nimmer zijn loon ontvangen zou.
Zij berigtte den Koning verder , dat het plan tot verdeeling
des lands reeds geregeld was. August van Saksen zou Friesland en
Overijssel erlangen ; de Heer van Brederode, Holland ; de Hertogen
van Kleef en Lotharingen, Gelderland; de Koning van Frankrijk,
Vlaanderen, Artois en Henegouwen, over welke landen Egmont
levenslang stadhouder zou zijn ; de Prins van Oranje , Braband ;
en zoo verder, onbepaald. Eene algemeene slagting van alle Ka
tholieken was afgesproken tusschen Oranje, Home en Egmont,
die een aanvang moest nemen, zoodra de Koning voet zette aan
boord om over te komen. Dit laatste merkwaardig feit berigtte
Margaretha aan Filips, op het achtenswaardig gezag van Noircarmes (2).
Dat zij zich van de edelen bediend had, verontschuldigde zij
met den nooddwang. Hun gedrag in Vlaanderen, te Antwerpen,
Doornik en Mechelen was hoogst berispelijk geweest , en zij had
zich verpligt gezien , in de gewigtigste bijzonderheden aan hunne
verrigtingen het zegel harer goedkeuring te weigeren. Wat Eg
mont betrof, zij had zeer tegen haren zin aan zijne handen
krijgsvolk toevertrouwd , met het doel om de Vlaamsche Onroomschen te onderwerpen. Zij had geschroomd een' zweem van wan
trouwen te laten blijken; maar ondertusschen geloofde zij, dat
alle soldaten onder Egmont's bevel voor den Koning even zoo
vele vijanden zouden zijn (3). Ondanks zijne verzekeringen van
verkleefdheid aan de oude godsdienst en aan Zijne Majesteit,
vreesde zij, dat hij van een of ander gewigtig ontwerp zwanger
ging , dat tegen God en den Koning gerigt was. Wanneer wij
de onbarmhartigheid herinneren, waarmede de ongelukkige Graaf
werkelijk tegen de Onroomschen gewoed , en de bloedige bewij
zen , die hij gegeven had van zijne „ verkleefdheid aan God en
Koning ," dan schijnt het bijna ongeloofelijk , dat Margaretha al
deze gedrochtelijke beweringen heeft kunnen ter neer schrijven.
De Hertogin waarschuwde daarenboven bij herhaling haren
(1) Correspond. de Philippe II. I. 460, 461 , 455 , 456.
(2) Ibid. I. 473—476, 484. — (3) Ibid. I. 459.
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broeder, dat de edelen gewoon waren zich in het bezit te stel
len van de geheele briefwisseling tusschen Madrid en Brussel;
en dat zij er eene groote som gelds aan te koste legden om hare
eigene en 's Konings meest geheime brieven te lezen. Zij waar
schuwde hem derhalve , op zijne hoede te zijn ; want zij geloof
de dat bijna al hunne depeches gelezen werden (1). Indien dat
het geval en de inhoud dier stukken zoodanig was , als wij
gezien hebben , dan moeten ons hare klagten over het weinige ver
trouwen (2), dat die edelen in hare verzekeringen van genegen
heid stelden , al heel zonderling voorkomen.
(1) Correspond. de Phil. II., I. 375, 393.
(2) Ibid. I. ; Correspond. de Guillaume Ie Tacitnrne , II. , passim.
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stippen, die ter zelfder tijd voorvielen als die, welke in het vo
rige hoofdstuk vermeld zijn; opdat de lezer grondig den toestand
moge begrijpen der hoofdpersonaadjes in dit groote drama, op
het einde des jaars 1566.
De Prins van Oranje had, zoo als wij gezien hebben, al zijne
krachten trouw ingespannen om in de hoofdstad des handels de
rust te herstellen op dien grondslag, waarin de Hertogin bewil
ligd had. Hij had een' tijdelijken godsdienstvrede tot stand gebragt , waardoor alleen op dat hagchelijk oogenblik de opkomende
storm kon worden afgewend; maar hij had aan de wet haren
loop gelaten tegen zekere oproerlingen , die door geregtshoven
naar wettige vormen veroordeeld waren. Dag en nacht had hij
gezwoegd, in spijt van ontzaggelijke hinderpalen, lasterlijke aan
tijgingen en strijd van meeningen, om uit een bajert orde te
doen geboren worden; hij had vrijwillig zijn eigen leven in de
waagschaal gesteld, daar hij bij zekere gelegenheid onder het
oproerig gemeen invloog, verscheidene personen wondde met de
helbaard, die hij eenen zijner lijfwachten ontrukte (1), en bijna
met zijn' arm alleen een gevaarlijk en vreesselijk dreigend oproer
uit elkander dreef; en hij was te Antwerpen gebleven, op drin
gend verzoek der overheid , die hem voor oogen stelde , dat geen
geestelijke zijn leven zeker zou zijn, zoodra hij de stad den rug
zou hebben toegekeerd, en dat alle kooplieden haar alsdan on
middellijk zouden verlaten (2). Ondertusschen was het noodig,
dat hij in persoon ook zijn stadhouderschap Holland bezocht,
waar soortgelijke ongeregeldheden geheerscht hadden, en waar
mannen van alle rangen en partijen om hunnen Stadhouder riepen.
In weerwil van al wat hij gedaan had, doorzag hij volkomen,
op welken voet hij stond bij de regering. De suikerzoete uitdruk
kingen van Margaretha , de sluwe lofredenen van den „ welwillenden en goedigen " Mlips maakten geen' indruk op dezen staats
man, die gewoon was met zijnen blik, door de uitwendige schors
der daden heen, den mensch in 't binnenst van 't hart te zien.
In de harten van Filips en Margaretha zag hij reeds trouweloos
heid en wraakzucht onuitwischbaar ingedrukt. Inzonderheid was
hij verontwaardigd geweest over den hoon, dien de Landvoogdes
hem had aangedaan, door Hertog Erik van Brunswijk met eene
(1) Antwerpsch Cronijkje, p. 96, aangehaald door GROEN VAN PRINSTERER ,
II. 310.
(2) Correspond. de Gnillanme Ie Tacitnrne, II. 310.
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gewapende magt naar Holland te zenden ter bescherming van
Gouda, Woerden en andere plaatsen, in het stadhouderschap van
den Prins gelegen (1). Het was hem door en door bekend, met
welke kleuren de andere edelen en hij zelf aan hunnen vorst af
geschilderd werden. Hij was reeds overtuigd, dat het land door
vreemde huurlingen bezet en zijn eigen leven, zoowel als dat van
vele andere edelen , opgeofferd zou worden (2). Het oogeublik was
gekomen, waarin hij het regt had, naar middelen van verdedi
ging om te zien, voor zich zelven zoowel als voor zijn vaderland,
indien de Koning dwaas genoeg mogt zijn om de plannen teu
uitvoer te brengen , waarvan de Prins hem verdacht hield. De tijd
naderde met rassche schreden, waarin een staatsman, op zulk een
hoog standpunt voor de wereld geplaatst als hij , genoodzaakt zou
zijn, zijne rol voor zijn geheele leven te kiezen. Een geweten
loos werktuig der dwingelandij, een opstandeling, of een bal
ling te zijn, dat was zijn onvermijdelijk lot. Voor iemand, zoo
vaardig, om in de toekomst te lezen, scheen het oogenblik
der keuze reeds gekomen. Bovendien hield hij het voor twijfel
achtig, — en er zouden gebeurtenissen plaats hebben, die zijnen
twijfel ten volle zouden wettigen, — of hij wel als een werktuig
van het despotisme zou kunnen aangenomen worden, al ware hij
zelfs gezind, zich tot zulke dienstbaarheid te verlagen. Hier be
gonnen dus ongetwijfeld de verraderlijke aanslagen van Willern
den Zwijger, indien het verraad is, eene poging te wagen om
's lands aloude bij handvesten gewaarborgde vrijheden tegen een'
vreemd onderdrukker te beschermen. Hij deed Egmont heimelijk
een schrijven toekomen, waarin hij hem den beleedigenden arg
waan voor oogen hield, door de Hertogin in de zending van
Hertog Erik naar Holland aan den dag gelegd, en hem voor
stelde, middelen te beramen tegen de gevaren, die het land be
dreigden. Katholieken zoowel als Protestanten, verzekerde hij
hem, zouden door ééne en dezelfde overweldiging te /amen ver
pletterd worden, zoodra Filips de geduchte toebereidsels totoverheersching der gewesten, waarmede hij zich thans bezig hield,
voltooid had. Wat hem zelven betrof, hij verklaarde, niet in het
land te willen blijven om ooggetuige te zijn van den volslagen
ondergang des volks, of om als een weerloos slagtoffer te vallen
door de wraak, die hij voorzag. Mogt hij echter kunnen rekenen
(1) GROEN VAN PBINSTERER, Archives etc., II. 322—326.
(2) Correspond. de Guillaume Ie Tacit. II. 391—397.
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op de medewerking van Egmont en Horne, dan was hij wil
lens, met goedvinden der Staten-Generaal, maatregelen te nemen
tegen den gewapenden inval der Spanjaarden, waardoor het land
tot slavernij moest worden gebragt. Mannen echter, zoo hoog
gesteld als zij , waren verpligt , „ het gras niet onder hunne voeten
te laten groeijen , " en het oogenblik om te handelen naderde met
rassche schreden (1).
Dat was het plan, hetwelk Oranje wilde beproeven. Gebruik te
maken van zijn eigen invloed en van dien zijner vrienden, om
bemiddelend op te treden tusschen een' vorst, uitzinnig van dweep
zucht, en een volk in een' staat van godsdienstige opgewondenheid;
om onbeschoft geweld des noods met geweld te keeren , en den vorst
te dwingen, de handvesten te eerbiedigen, die hij bezworen had,
en die veel ouder waren , dan zijne vorstelijke heerschappij : zoo
ver gingen de verraderlijke aanslagen, waarop Willem van Oranje
toen reeds zon; want op geene andere wijs kon hij getrouw zijn
aan zijn vaderland en zijne eer.
Dit geheime schrijven had geen het minst gevolg ; want over Egnaonts gezindheid en lot was de vloek eens voor al uitgesproken. Vóór
dat Oranje evenwel naar de noordelijke provinciën vertrok, waar
zijne tegenwoordigheid thans gebiedend gevorderd werd, had er eene
merkwaardige bijeenkomst plaats te Dendermonde tusschen Oranje ,
Horne , Egmont , Hoogstraaten en Graaf Lodewijk (2). De aard van
dit onderhoud was waarschijnlijk gelijk aan dien der zoo even
gemelde bezending van Oranje aan Egmont. Het was geene lange
beraadslaging. De heeren kwamen ten elf ure bijeen en spraken
met elkander, tot dat het middagmaal gereed was , tusschen twaalf
en één ure. Zij bespraken den inhoud van eenen brief, door
Horne kortelings van zijn' broeder Montigny uit Segovia ontvan
gen, waarin de woede van Filips over de jongste gebeurtenissen
in de Nederlanden levendig geschilderd werd, terwijl de Baron
zijne eigene verbazing en verontwaardiging uitdrukte, dat de
edelen niet bij magte waren geweest zulke schennissen te belet
ten, als het openbare preken, de beeldstormerij en de overeen
komst van den 24ste" Augustus. Ook werden er door hen eenige
(1) GROEN VAN PRINSTERER, Archives etc., II. 323—326.
(2) FOPPENS, Supplément, I. (Proces d'Egmont), 73—76, en 166—170
(Proces de Hornes). GROEN VAN PRINSTERER, II. 360 sqq. Correspond. de
Guillaume Ie Tacit. , II. Inleiding van GACHARD, 74 sqq. Vergelijk BOR, II.
108; HOOFT, II. 114; STRADA, V. 230 sqq. BENTIVOOLIO, III. 42 sqq.
Correspond. 3e Phil. II. , I. 474—476.
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woorden gewisseld over het misnoegen , door de Hertogin aan den
dag gelegd over Graaf Hornes gedrag te Doornik, en zij lazen
een' zeer opmerkelijken brief, die hun ter hand gesteld was, als
geschreven door den Spaanschen gezant te Parijs , Don Francis
van Alava , aan Margaretha van Parma. Die brief was verdicht.
De Landvoogdes ten minste beweerde , in hare Italiaansche brief
wisseling, dat hij verzonnen was (1), en in die geheime mededeelingen aan Filips zeide zij doorgaans de waarheid. De schran
derheid van Willem van Oranje had zich bij deze gelegenheid
laten verschalken. De treffende getrouwheid evenwel, waarmede
de staatkunde der regering, voor dit oogenblik en voor de toe
komst, geschetst was, de naauwkeurigheid , waarmede vele nog
niet in het aanzijn getreden gebeurtenissen gedood verwd waren,
te gelijk met de menigte kleine trekken, welke aan de verdichte
depeche een' schijn van echtheid gaven, waren wel in staat zelfs
zulk een' scherpzinnig' opmerker, als den Prins, te verschalken.
In de brieven (2) werd gerept van de diepe en lang reeds
vastgewortelde vijandschap van Filips tegen Oranje, Horne enEgmont , als van een feit , waarvan de schrijver en de ontvanger der
stukken volkomen bewust waren; maar tevens drong men er bij
de Hertogin op aan om in den omgang met de genoemde per
sonen eene buitengewone mate van schijnbare hartelijkheid aan te
nemen. Het was 's Konings bedoeling , zeide de schrijver, hen te
gebruiken en dan te vernietigen , en het was de pligt der Land
voogdes, dit plan te bevorderen. „De woelingen en onlusten
hebben niet zonder hunne geheime medewerking plaats gehad,"
zeide de vermeende Alava , „ en Uwe Hoogheid kan zich verzekerd
houden, dat zij de eersten zullen zijn, die Zijne Majesteit zal
aangrijpen, niet om hun gunsten te verleen en, maar om hen naar
verdienste te tuchtigen. Uwe Hoogheid behoorde evenwel geen'
zweem van misnoegen te toonen , maar in hunne gedachten besten
dig de meening levendig te houden, dat Zijne Majesteit hen als
hare trouwste dienaars beschouwt. Zoolang zij hiervan overtuigd
zijn, kan men zich gemakkelijk van hen bedienen; doch, als de
tijd gekomen is , zullen zij op eene andere wijs behandeld worden.
Uwe Hoogheid kan zich verzekerd houden, dat Zijne Majesteit
evenzeer als Uwe Hoogheid geneigd is , hen de straf te doen on(1) Correspond. de Phil. II. , I. 476.
(2) BOR geeft de brieven, (II. 109 en 110) zonder eenigcn twijfel te uiten
over de echtheid .
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dergaan, die zij verdienen." Voorts werd der Hertogin aanbevo
len, ten aanzien van de behandeling der drie edelen de Spaausche
regering ten voorbeeld te nemen in haar gedrag jegens de afge
vaardigden Berghen en Montigny , die men met een' glimlach ont
vangen had, die naauwkeurig gadegeslagen werden, en aan welke
het nimmer vergund zou worden, Spanje levend te verlaten. Het
overige van den brief heeft betrekking op veronderstelde verbindtenissen tusschen Frankrijk en Spanje tot uitroeijing der ketterij;
wdke toespeling op de algemeen aangenomen, doch onjuiste
voorstelling van de bijeenkomst te Bayonne een afdoend bewijs
schijnt op te leveren voor de onechtheid van den brief. Groote
klagten worden er met dat al aangeheven over het gedrag der
Koningin-Regentes , die beschreven wordt als „ eene zekere vrouw ,
wel bekend aan Hare Hoogheid , en als iemand zonder trouw ,
vriendschap of waarheid; de uitgeleerdste huichelares in de we
reld." Na eenige voorbeelden te hebben aangehaald van de dubbelhanigheid , door Catharina de Medici aan den dag gelegd ,
gaat de schrijver dus voort: „dikwijls stuurt zij mij met haar
klemen zwarten dwerg boodschappen , om mij door middel van
dien spion mijne geheimen te ontfutselen. Ik ben echter op mijne
hoede, en vlei mij, meer uit hem te weten te komen, dan zij
uit mij. Nimmer zal zij zich kunnen beroemen, een' Spanjaard
om den tuin te hebben geleid" (1).
Wij achten het noodig een uittreksel of twee uit dit zoo be
ruchte stuk mede te deelen, wegens het groot gewigt, dat men
er zoowel bij de Dendermonder bijeenkomst, als bij het geregtelijk
verhoor van Egmont en Horne aan hechtte. De Hollandsche schrij
vers destijds koesterden geenen twijfel nopens de echtheid er
van , en , wat nog merkwaardiger is , Strada , de geschiedschrijver
van het huis der Farneses, na eerst de woorden van Margaretha
te hebben aangehaald, waarmede zij de echtheid des briefs loo
chende , voegt er koeltjes de opmerking bij : „ of dit slechts een
verzinsel der zamengezworenen , dan werkelijk eene depeche van
Alava was, zal ik niet beslissen. Zooveel is zeker, dat de Hertogin
haar voor valsch verklaarde" (2).
Zekerlijk, als wij de brieven lezen, en opmerken hoe diep de
schrijver de verborgen arglistigheid van het Spaansche Kabinet
gepeild schijnt te hebben , en hoe duidelijk gebeurtenissen , die
(1) BOR, II. 109, 110.

(2) STRADA, V. 931.
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toen nog ver in de toekomst lagen, aangekondigd zijn, dan wor
den wij in verzoeking gebragt om uit te roepen : aut Alwoa , aut
Diabolus : of de afgezant is de schrijver, of Oranje. Wie anders
kon zóó zonder mis te tasten de toekomst en het hart van Filips
doorgronden ?
Daar men, zoo ver ons bewust is, zulks nooit den Prins ten
laste heeft gelegd , is het noodeloos , de mate der onzedelijkheid
op te geven , die tot zulk een bedrog vereischt werd. Eene zekere
neiging, om zich in zijne worsteling tegen Spanje van staatslist
te bedienen , was zonder twijfel eene smet op zijn edel karakter.
Alvorens hem echter voor den regterstoel des gewetens te veroordeelen, moet men de onbeschrijfelijke treken der staatkunde, die
hij te bestrijden had, grondig overwogen hebben, evenzeer als
het zuiver en verheven doel , waarvoor hij levenslang gestreden
heeft.
Ongetwijfeld werd er te Dendermonde ook gesproken over het
raadzame en over de mogelijkheid van gewapend weerstand te
bieden aan een Spaansch leger, waarmede Filips waarschijnlijk
gereed stond de gewesten te overheeren en de edelen, die aan
het hoofd der beweging stonden, ter dood te brengen. Graaf
Lodewijk was er voor , ter bereiking van dit doel , in Duitschland
aanstalten te maken. Ook is het hoogst waarschijnlijk, dat de
Prins dit voorstel aangemoedigd zal hebben. In den zin zijner
vroegere mededeeling aan Egmont kan hij de noodzakelijkheid
betoogd hebben van krijgsvolk te werven, om de besluiten der
Staten-Generaal tegen alle gewelddadige aanranding zeker te stellen.
Er is evenwel geen bewijs voor een dergelijk feit. In allen geval
verzette zich Egmont tegen het plan , op grond dat „ het verkeerd
was, in 't minst soortgelijke achterdocht te koesteren tegen zulk
een' goedertieren Koning als Filips , die nooit aan zijne onderdanen
eenig onregt had gedaan ; en , indien iemand daarvoor vrees voedde ,
hij beter zou doen met uit den lande te wijken" (1). Bovendien
betwijfelde Egmont de echtheid der brieven van Alava, doch
vond goed, die naar Brussel te brengen en der Landvoogdesse
voor te leggen. Toen deze ze zag , verzekerde zij den Graaf met
nadruk, dat zij verdicht waren (2).
De bijeenkomst werd opgeheven, nadat zij anderhalf uur ge
duurd had. De edelen gingen daarop aan het middagmaal, dat
(1) Proces d'Egmont (Ï'OPFENS, T. 75).
(2) Brief van Bgmont, bij GROEN VAN PRINST. , Archives etc. , II. 400, 401.
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naar 't schijnt door nog andere personen werd bijgewoond, en
de vermaarde Dendermonder bijeenkomst nam een einde. Na den
afloop van het middagmaal stegen de vijf edelen te paard, en
elk ging zijns weegs (1).
Van dit tijdstip af was de stelling dezer hoofden van den adel
scherper afgebakend. Oranje was in bijna volslagen afzondering
alleen gelaten. Zonder Egmont's bijstand scheen er van geen den
minsten werkdadigen weerstand tegen den dreigenden inval van
Spanje sprake te kunnen zijn. De Graaf echter had zijn onher
roepelijk en noodlottig besluit genomen. Na verschillende heenen wederslingeringen in het pas afgeloopen stormachtig tijdperk,
hield zijn geest , ondanks al de stoornissen , die tot dusver ge
deeltelijk invloed op hem hadden uitgeoefend, thans bestendig
den streek van getrouwheid aan de kroon. Dit gesternte zou hem
tot volslagen schipbreuk leiden. De ongelukkige edelman, die zich
tegen elke vrees voor Filips achter den metalen muur van een
gerust geweten verschanste, zag in zijn vorig gedrag geen ver
grijp , waarover hij zich bezorgd had te maken of te verbleeken.
Daarenboven was hij luchthartig van gestel , Katholiek van geloof,
koningsgezind uit gewoonte en overtuiging. Voortaan, zoo was hij
besloten, zouden zijne diensten aan de kroon meer dan opwegen
tegen alle ijdele woorden of roekelooze handelingen, waaraan hij
zich voorheen schuldig mogfc gemaakt hebben.
Horne sloeg een' anderen weg in , doch eenen zoodanigen , die
ook hem van den Prins geheel afscheidde en tot hetzelfde nood
lottig uiteinde voerde, dat Egmont blindelings najaagde. De Ad
miraal had geene daad gepleegd van verraad. Integendeel, hij had
onder de moeijelijkste omstandigheden zijn best gedaan, oproer
te keeren, en de belangen van een' allerondankbaarst vorst te
behartigen. Hij was nu gezind, zich in zijne deugd in te hullen,
van het hoofsche leven, waarvoor hij nooit roeping gevoeld
had (2), afscheid te nemen, en elke betrekking met eene regering
af te snijden, die hij voelde dat hem zeer slecht behandeld had.
Kwalijk geluimd, toornig, teleurgesteld, in armoede vervallen en
(1) Proces d'Egmont, 73—76. — Proces de Horne, 166—170. (FOPPENS
Supplément). Correspond. de Guill. Ie Tacit. , II. Inleiding van GACHARD ,
IiXXIX sqq. Vergelijk Bon, II. 108; HOOFT, III. 114; STBADA, V, 230
sqq. BENTIVOOLIO, III. 42 sqq. Correspond. de Philippe II., I. 474—476.
(2) « Aiant par trop cognu n'estre ma vocation estre en court , » etc. —
Brief van Horne aan zijnen geheimschrijver , Alonzo de la Loo. FOPPENS, II.
470,471.
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belasterd, wilde hij niet langer met den Koning of de Hertogin
iets te doen hebben. Hij had grieven van oudsher tegen het gansche koninklijk geslacht. Nooit had hij het den Keizer vergeven,
dat deze hem in zijne jeugd den post van kamerheer geweigerd
had (1). Hij had Filips lang en trouw gediend , maar geen' stuiver
ooit als bezoldiging of merced ontvangen , ondanks al zijn werk,
als lid van den Baad van State, als Admiraal, als Superintendent
in Spanje; terwijl zijn jongere broeder langen tijd negen- of tien
duizend gulden jaarlijks ontvangen had. Viermaal honderdduizend
gulden had hij in 's Konings dienst besteed ; zijne goederen waren
voor de geheele waarde verpand ; hij was genoodzaakt geweest,
zijn voorvaderlijk zilverwerk te verkoopen. Hij had zijn best ge
daan in Doornik om de Hertogin te dienen en de „ Siciliaansche
Vesper," die even vóór zijne aankomst de stad bedreigde, afge
wend. Hij had de Katholieken van eene algemeene slagting gered;
en evenwel hoorde hij van Montigny, dat al zijne verrigtingen in
Spanje verdraaid en zijne drijfveren belasterd werden. Zijn hart
dreef hem niet langer aan, om in Filips dienst te blijven, al had
hij ook de middelen daartoe in handen gehad. Hij had zijn' geheimschrijver Alonzo de la Loo, wien hij vele maanden te voren
naar Madrid gezonden had, in last gegeven, niet langer zijns
meesters aanspraken op eene merced dringend te bepleiten, maarte
kennen te geven, dat hij van alle vorderingen afzag en voor alle
posten bedankte. Hij kon een kluizenaar worden voor het over
schot zijner dagen, zoo goed als Keizer Karel. Bezat hij weinig,
hij kon leven van weinig. In dezen zin sprak hij met Margaretha
van Parma, met d'Assonleville , met allen die hem omringden.
Volkomen op denzelfden toon en in dezelfde stemming schreef hij
aan Filips, waarbij hij met verontwaardiging zijn gedrag te Door
nik verdedigde, tegen de dubbelzinnige handelwijs der Hertogin
uitvoer en ronduit verklaarde, dat hij niet langer met vrouwen
wilde handelen over zaken, waarin de eer van een man gemoeid
was (2).
Zoo drukte zich de Admiraal, onder het pijnlijk gevoel van
grootelijks verongelijkt te zijn , in bewoordingen uit , die Filips
niet ligtelijk vergeven zou. Hij had de taak op zich genomen, om
in Doornik de rust te herstellen, dewijl het Montigny's stadhou
derschap was , en hij zijne diensten had toegezegd, wanneer zij ook
(1) KENOM DE I'BANCE, MS., I. c. 31.
(2) Ibid. FOFPENS, Supplément II. 501—509.
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van hem gevergd mogten worden. Horne was een trouw en liefheb
bend broeder, en het is aandoenlijk, wanneer wij hem Montigny
zien geluk wenschen , omdat hij , alles wel beschouwd , er beter aan
toe was in Spanje, dan in de Nederlanden (1). Noch de trouw
aan de kroon, noch de opregte ijver voor de Katholieke gods
dienst, waarover Mogtigny in zijne vertrouwelijke brieven uit
dezen tijd hem prees (2) , kon de beide broeders redden van het
doemvonnis, dat hen nu met rassche schreden naderde.
Zoo besloot Horne dan, — even blind als Egmont, en zonder
in te zien, dat een enkele stap over de grenslijn van slaafsche
gehoorzaamheid tusschen Filips en hem eene onoverkomelijke
kloof gevestigd had, — zijn lot in treurige afzondering te ver
beiden. Niet ten eenenmale belangeloos misschien, maar voor de
wereld ten minste een regtschapen man, van bekrompen verstand,
maar wakker, edelmoedig, regt op het doel afgaande, door de
pijlen van den laster gegriefd, moede gejaagd door het verach
telijk gespuis, dat voor de magt in het stof kroop naar mate
zij nog magtiger werd , begaf hij zich thans in stille afzondering
naar zijne woestijn, zoo als hij zijn bouwvallig huis te Weert
noemde (3), waar hij aamechtig stil stond en de Landvoogdes,
den Koning, de geheele wereld uittartte.
Zoo waren de twee uitstekende mannen, op wier medewerking
Oranje tot dusver gepoogd had te steunen, geheel van hem ge
scheiden. Ook het verbond der edelen was , nadat het , in spijt
van al zijne luidruchtige vertooningen, weinig uitgerigt en bij het
volk alle vertrouwen verloren had, door de uitdrukkelijke vernie
tiging van het Compromis, ten gevolge der overeenkomst van
Augustus, opgelost (4). Als ligchaam hadden zij den hoon ge
wettigd van Hubert Languet, dat „de verbonden edelen door
hunne dwaasheid en ongeschiktheid hun vaderland te gronde had(1) a Pour fasché que estes la , estes plus a-vostre aise que ici. » Brief van
Horne aan Montigny. FOPPENS, II. 496.
(2) « J'ai re9U nn grand contentement de l'assurance que me donnez , que
iiuls ne basteront de vous faire changer d'opinion , en chose qui touche Ie fait
de la religion ancienne, qui est certes conforme a ce que j'en ay tousjours
fermeinent pensé et cru, c'est que Ie diable est subtil, et ses ministres. Je
n'ay failly de Ie faire entendre aux lieux que m'avez escrit. « — Montigny
aan Horne, 26 Mei 1567. — De geheele brief is uitgegeven door WILLEMS,
Mengelingen van historisch-vaderlandschen inhoud, Antwerpen 1827—1830,
W. 333—334.
(3) Proces de Hornes. FOPPEXS Supplément.

(4) GROEIT VAN PRINST. , II. 282.
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den gerigt." Zij hadden eene heilige zaak door losbandige zwel
gerijen ontwijd , door oproerige handelingen in de waagschaal ge
steld, en toen zij het dringendst hulp vereischte, opgegeven.
Backerzeel had zich onderscheiden door in Vlaanderen ketters op
te hangen. Het „ Gulden Vlies ," de Hammes , had sedert de
overeenkomst van Augustus groote ergernis gegeven in en bij
Antwerpen, maar eindelijk eene officiersaanstelling aangenomen bij
de artillerie van het Keizerlijk leger, tegelijk met driehonderd
kroonen reisgeld van Hertogin Margaretha (1). Culemborg ver
dedigde de zaak der godsdienstvrijheid , door de kerken op zijne
erfgoederen te vernielen, beelden af te rukken, in kapellen het
middagmaal te houden, en het wijwater aan zijn' papegaai te
geven. Niets kon dommer zijn , dan deze handelingen van oneer
biedigheid, waardoor de Katholieken zich geërgerd en regtschapen vaderlanders teruggestooten voelden. Niets kon strijdiger zijn
met de gevoelens van Oranje , wiens eerste beginsel was , dat
allen, die zich Christenen noemden, zich van weerzijdsche beleediging te onthouden hadden. Ondertusschen is het eenigzins stui
tend, de verontwaardiging op te merken, waarmede menschen
van het verworpenste karakter zulke ergernissen beschouwden.
Dus kon Armenteros, wiens naam slechts eene andere uitdruk
king was voor de grofste staatszwendelarijj die jaar op jaar schat
ten opgestapeld had door afpersingen, verkoopen van hooge pos
ten in Kerk en Staat, aanneming van geschenken en alle moge
lijke wijze van rooven en stelen , zijn afgrijzen niet bedwingen ,
als hij gewag maakte van „ gewijde ouwels door papegaaijen ge
geten of door afvallige priesters op vorken geroosterd" (2); en
stortte zijne aandoeningen daarover uit in den trouwen boezem
van Antonio Perez , den man , van wiens ongebondenheden , laag
heden als staatsman en in koelen bloede gepleegde moorden heel
Europa weergalmen zou.
(1) Onuitgegeven brief van Margaretha van Parma aan Filips II, gedagteekend 13 September, in de Brusselsche Archieven. — De Hertogin drukte
haat grooten spijt er over uit, dat zij door de statuten der orde, waartoe De
Hammes als dienaar of beambte behoorde , verhinderd was hem te doen vatten
en voor zijne misdaden te straffen. Hare in de wet door en door bedreven
raadgevers, Viglius, d'Assonleville en de overigen, zouden met opzigt tot deze
privilegiën nieuwe ontdekkingen doen , als het er op aan zon komen , niet
louter dienaars, maar doorluchtige ridders der orde ter dood te brengen. Ver
gelijk Correspond. de Philippe II., I. 463, 472, 480, 481.
(2) « Asar en un asador. » — Correspond. de Philippe II., I. 480, 481.
Thomas Armenteros aan Antonio Perez.

1566)

' VAN HET VERBOND.

181

Ongetwijfeld waren er vele leden van het verbond , die be
stemd waren, in de zaak des vaderlands eervolle diensten te be.
wijzen. De namen van Lodewijk van Nassau , Marnix van St. Aldegonde , Bernard de Merode , zouden met gulden letters in de
gedenkrollen van hun vaderland opgeteekend worden ; maar op
dit oogenblik waren zij ongeduldig , roekeloos , buiten het toezigt van Oranje. Lodewijk wenschte driftig, dat de Koning met
zijn leger uit Spanje overkwam , en „ dat de beerendans be
gon (1). Brederode, luidruchtig, woelziek en buitensporig als
altijd, maakte de nationale zaak door zijne hansworsterij bespot
telijk en bragt het gansche volk in gevaar door zijne onmagtige
en toch oproerige handelingen.
Welken weg moest de Prins van Oranje inslaan? Hij kon nie
mand vinden , die zijne oogmerken begreep. Hij was bij het einde
des jaars verzekerd , dat bij de regering het kwaad ten volle
besloten was. Hij maakte geen geheim van zijn besluit, zich
nimmer tot een werktuig te leenen van de onderdrukking des
volks , die men op het oog had. Hij had bij herhaling voor al
zijne posten bedankt. Hij was nu vastbesloten, dat zijn ontslag,
eens vooral moest aangenomen worden. Zoo hij zijne oogmerken
ontveinsde, het was, omdat Filips' bedriegelijke aard niemand
toeliet, rondborstig te zijn. Indien de vorst alle vijandelijke voor
nemens tegen zijn volk bestendig loochende en de hoogste ge
negenheid te kennen gaf voor mannen , die hij reeds tot het
schavot veroordeeld had, hoe kon de Prins hem openlijk aan
klagen? Het was zijn pligt , zijn vaderland en zijne vrienden
van den dreigenden ondergang te redden. Hij nam derhalve eene
houding aan van waakzaamheid. Filips werd in het binnenst van
zijn kabinet bestendig gade geslagen door den rusteloozen Prins.
De vorst verzekerde zijne zuster , dat hare bezorgdheid over
hunne briefwisseling ongegrond was. Hij borg zijne papieren steeds
achter het slot en nam den sleutel mede (2). Desniettemin werd de
sleutel uit zijn zak genomen en werden de papieren gelezen.
Oranje was gewoon op te merken, dat menschen, die ledigen
tijd hadden , zich met wijsgeerige nasporingen en met de gehei
men der natuur mogten bezig houden; maar dat het zijne zaak
was , de harten der Koningen te peilen (3). Hij kende den man
(1) Archives et Correspond. II. 809.

(2) FOPPENS, Supplément, II. 512. — (3) STRAOA, V. 234.
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en de vrouw, met wie hij te doen had. Wij hebben van den
verborgen weg der staatkunde van Filips en Margaretha genoeg
gezien , om de naauwkeurigheid te kunnen schatten , waarmede
de Prins als het ware in het donker tastend , de geheele stand
van zaken beoordeeld had. Hadden zijne vrienden aan zijne waar
schuwingen het oor geleend, zij hadden kunnen leven om dien
sten te bewijzen tegen de dwingelandij. Had hij hun voorbeeld
van verkeerd begrepen trouw nagevolgd , er zou één slagtoffer
meer geweest zijn , doorluchtiger dan al de overige , en een ge
heel land reddeloos in de slavenboeijen geklonken zijn.
Houden wij deze opmerkingen in het oog , dan kunnen wij
ons zijne verbindtenis met zulk een' man als Brederode verkla
ren. De ondernemingen van dien edelman, die van Tholouse
en anderen, en de weerstand van "Valencyn, hadden niet ligtelijk
belet kunnen worden, zelfs al ware de Prins er tegen geweest.
Maar waarom zou hij in het strijdperk treden tegen mannen , die
hoe onbedacht en vruchteloos ook, het waagden zich tegen de
dwingelandij te verzetten , als hij wist , dat hij zelf reeds door
. den dwingeland op de bloedrol opgeschreven en veroordeeld was?
Zulke trouw liet hij over aan Egmont. Tot laat in den herfst
nog, had hij aan de mogelijkheid geloofd om de Staten-Generaal
te doen bijeenkomen en in Duitschland aanstalten te maken , om
hunne besluiten krachtdadig ten uitvoer te leggen. De verbon
dene edelen en de Onroomschen hadden gesnoefd , dat zij gemak
kelijk een leger van zestigduizend man in de provinciën op de
been konden brengen (1) , dat er maandelijks twaalf honderd
duizend gulden gestort zou worden door de rijke kooplieden
van Antwerpen (2), en dat het belagchelijk was, te veronderstel
len , dat de Duitsche huurlingen , door de Hertogin in Saksen ,
Hessen en andere Protestantsche landen aangeworven, immer
ernstig weerstand zouden bieden aan de belijders der Hervormde
godsdienst (3). Zonder veel vertrouwen te stellen in zulke over(1) » Mesmes osent ancuns des confederez et sectaires menasser d'user d'armea et force contre moy — se vantans que l'on fera venir en armes contre
moy cinqnante ou soixante mil hommes de ces pays sans les estrangiers.» —
Zie deu ongedrukten brief van Margar. van Parma, in het Brusselsch archief,
hierboven aangehaald.
(2) » Disans avoir les bonrses des marchans d'Anvers qui en ce cas leur furniront par mois plus de XII mil florins, etc. Ibid.
(3) » Que en fait de la religion les dits Alumnus les favoriseront , oires qn'ils
soient en la soulde de Vre Maté et consequemment oseront plus tost barbouiller quelque chose. » — Ibid.
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dreven opgaven , kon de Prins toch wel geregtigd zijn , gerugsteund als hij was door Egmont, door het verbond en door zijn
eigen onbeperkten invloed , zich sterk genoeg te achten , om het
grondwettig gezag der natie zelfs tegen een Spaansch leger te
beschermen en met wettige en onweerstaanbare kracht tusschenbeiden te komen , als de razende dwingelandij zich gereed maakte
het land te verpletteren. De best onderrigte Katholieken waren
van gevoelen, dat Egmont, bijaldien hij zich voor het verbond
verklaarde, met zestigduizend man in het veld rukken en met
een' enkelen slag het gansche land bemagtigen kon (1). In vereeniging met Oranje , zou de zedelijke en stoffelijke kracht dier
partij onoverwinnelijk geweest zijn.
Het was daarom Oranje niet alleen , maar de Katholieken en
Protestanten evenzeer, ja, de geheele bevolking des lands en de
Landvoogdes zelve , die de bijeenroeping der Staten wenschten.
In spijt van Filips' onwrikbaar , maar geheim besluit , om dat
ligchaam nimmer te doen vergaderen , hoewel men de hoop daar
op steeds moest gaande houden , was Margaretha haren broeder
toch uiterst lastig gevallen om zijne toestemming tot dien maat
regel te verkrijgen. „Er stak minder gevaar," voelde zij zich
gedwongen te zeggen, in de Staten te doen bijeenkomen, dan
in dit na te laten ; het was beter , de Katholieke godsdienst
voor een gedeelte des lands te behouden , dan dit geheel te ver
liezen" (2). — „Hoe langer men het uitstelde," zeide zij, des
te verderfelijker en wanhopiger keer namen de openbare zaken.
Als men met dien maatregel nog langer draalde, zouden geheel
Vlaanderen , half Braband , geheel Holland , Zeeland , Gelderland ,
Doornik, Rijssel, Mechelen , voor altijd verloren zijn, zonder de
minste kans om daar immer de oude godsdienst te herstellen " (3).
Kortom, het land was „zonder geloof, koning of wet" (4), en
van geene beraadslaging der Staten-Generaal kon iets erger te
vreezen zijn. Daar zoodanig het gevoelen was van de Hertogin
(1) » Vous l'eussiez veu marcher en campaigne avec line armee de 60,000
hommes et avoir reduict eu sa puissance la ville de Bruxelles — par un exploit soudaiu se fust aisement emparé de la principaulté du Pays-Bas, , etc.
POSTUS PAYEN MS.
(2) « C'est moins mal les assembler que point assembier , » etc. — Onuit
gegeven brief der Hertogin van Parma.
(3) Onuitgegeven brief der Hertogin van Parma.
(4) » Estant quasi tout Ie pays saus. foy , roy et loy . et Ie peu que demeure
entier s'en va journellement empirant. » — Ibid.
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en, volgens hare opgaaf, van bijna al de goede Katholieken in
het land , kon men bezwaarlijk eene reden tot verbazing of een
zweem van verraad er in vinden, dat ook de Prins voor dezen
maatregel was.
Naarmate echter de magt der Hertogin aanwies , en het volk,
door het lot van Doornik en Valencyn ter neer geslagen; den
moed begon te verliezen, zag zij minder reden om de Staten
te vergaderen. Oranje aan den anderen kant , door Egmont en
Horne in den steek gelaten en weinig vertrouwen stellende in
de karakters der voormaals verbondenen, bleef betrekkelijk rus
tig, maar waakzaam.
Op het eind des jaars kwam er een belangrijk vlugschrift (1)
van zijne hand in omloop, waarin hij zijne inzigten betrekkelijk
de noodzakelijkheid om zekere mate van godsdienstvrijheid toe
te staan , met zijne gewone scherpzinnigheid van betoog , ge
matigde taal en zedigen toon bij de koninklijke regering krach
tig aandrong. De man , die bijna van kindsbeen af de gewigtigste staats- en krijgsposten in het land bekleed had, en tot wien
vriend en vijand beide opzagen als tot den gewigtigsten persoon
onder de drie millioen der bevolking, verzocht verschooning voor
zijne aanmatiging , dat hij aldus openlijk met zijnen raad voor
den dag kwam. „Ik wilde niet gaarne," zeide hij, „in zaken
van zulk een gewigt, den schijn op mij laden van wijzer te
willen zijn, of meerder aanspraken te maken, dan mijne jaren
en ondervinding wettigen ; maar, dewijl ik de zaken in zulk eene
netelige gesteldheid zie, wil ik liever gevaar loopen om van
voorbarigheid beschuldigd te worden , dan verzuimen wat ik als
mijn' pligt beschouw" (2).
Zoodanig was dan de houding der voornaamste personaadjes
in de Nederlanden en de stand van zaken op het eind van het
aan gebeurtenissen zoo rijke jaar 1566, het laatste vredejaar,
dat de destijds levenden of hunne kinderen zouden kennen. De
regering, die bij den aanvang des jaars zwak geweest was, was
sterk op het einde. Het verbond der edelen was gebroken, de
leden verstrooid. Het smeekschrift , de Geuzen-gastmalen , de haagpreken, de beeldstormen], het verdrag van Augustus, waren door
eene terugwerking gevolgd, Doornik had zijne bezetting ingeno(1) Archives et Correspond. , II. 429—450. Vergel. HOPPER , Ree. et Mem.
III. — Men vindt het ook bij BOR, III. bl. 131—133.
2) Archives et Correspond. II. 430 , 431.
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men. Egmont was, in blinde gehoorzaamheid aan de kroon, bezig
met al de steden van Vlaanderen en Artois te dwingen krijgsvolk
in te nemen, in genoegzaam aantal om de stiptste gehoorzaam
heid te handhaven en alle kettersche bewegingen te dempen ; zoodat de Landvoogdes vergelijkender wijze ledigen tijd genoeg had
om de onderwerping van Valencyn ten uitvoer te brengen.
Deze oude stad, in de provincie Henegouwen en op de gren
zen van Frankrijk, had haren naam en oorsprong te danken aan
Keizer Valentianus. Oorspronkelijk door hem gebouwd tot een toevlugtsoord; had zij het voorregt ontvangen, om schuldenaars,
ballingen en zelfs moordenaars eene vrijplaats aan te bieden. Dit
aloude regt was , met zekere wijzigingen , in stand gebleven , zelfs
tot -het tijdstip, dat ons thans bezig houdt (1). Nooit evenwel,
zelfs in de wildste tijden, was, volgens de regering, het regt
van vrijplaats zoo misbruikt, als thans. Wat waren schuldenaars,
roovers, moordenaars, vergeleken met ketters? en toch , deze ergste
vijanden van hun geslacht zwierven bij hoopen om in de oproerige stad, oefenden zelfs nu de afschuwelijke plegtigheden uit
van Calvijn en gehoorzaamden aan de verderfelijkste aller predi
kanten, Guy de Bres en Peregrin de la Grange. De stad was het
broeinest van ketterij en oproer, en het scheen als ware men
gemeenschappelijk overeengekomen, dat de laatste worsteling van
de zoogenaamde nieuwe godsdienst onder hare wallen zou plaats
vinden (2).
Bekoorlijk gelegen in een vruchtbaar dal, voorzien van sterke
borstweringen en zeer diepe grachten, terwijl de Schelde haar
midden doorstroomde en het middel aan de hand gaf om het
omliggend land onder water te zetten, werd Valencijn in die
dagen bijna voor onoverwinnelijk gehouden (3). De stad ontving,
bijna tegelijker tijd als Doornik, bevel om bezetting in te nemen.
Deze eisch der regering werd ronduit afgeslagen. Noircarmes be
val, op het eind van December, der stedelijke overheid, afge
vaardigden te zenden naar Condé, om met hem een mondgesprek
te houden. Dientengevolge begaf zich de pensionaris Outreman,
vergezeld van sommige zijner ambtgenooten , naar die naburige
stad. Deze bezending was niet ongunstig gestemd voor de vorde(1) GUICCIARDINI, 453 sqq.
(2) »II sembloit que de la fortune de Valeuciennes dependoit celle de tonte
la guenserie. » — MS. van Valencyn.
(3) GUICCURDINI t. a. p.
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ringen der regering. De overheden in de steden waren over het
geheel ver van oproerig gezind; maar wat Valencyn in het bij
zonder betrof, daar berustte de werkelijke magt thans bij den
Calvinistischen kerkeraad en de predikanten. Van Condé terug
gekeerd, ontboden de afgevaardigden de hoofden der Hervorm
den, alsmede de predikanten. Men bragt hun dringend onder het
oog, dat het hun pligt was, terstond hunnen invloed te bezigen
ten gunste van den eisch, door de regering aan de stad voor
gelegd.
„Moge ik verstommen als een visch," gaf de la Grange stoutweg ten antwoord, „moge mijn tong kleven aan mijn gehemelte,
vóór dat ik mijn volk zoek over te halen om eene bezetting in
te nemen van wreede huurlingen, die hunne vrijheid van geweten
met den voet zouden vertrappen (1)!"
De pensionaris Outreman hield den driftigen predikant voor,
dat, ingeval hij en zijn ambtgenoot voor hun eigen leven bezorgd
waren, er uitdrukkelijk bedongen zou worden, dat zij onder vrijgeleide ongehinderd de stad mogten verlaten. La Grange gaf ten
antwoord, dat hij geene vrees koesterde voor zich zelven, dat de
Heer hen, die Zijn heilig Woord predikten, en hen, die er aan
geloofden, beschermen zou; maar dat Hij het hun geenszins
vergeven zou , indien zij thans den nek voor zijne vijanden bogen (2).
Al spoedig bleek het duidelijk , dat men in geene schikking
zou treden. De overheden konden geen gezag uitoefenen, de pre
dikanten waren alvermogend, en de burgers „lieten zich," naar
de uitdrukking van een Katholiek inwoner van Valencyn , „ door
hunne predikanten, als slagtossen, leiden." Den 17™ December
1566 vaardigde de Hertogin derhalve eene openlijke afkondiging
uit, waarbij de stad in staat van beleg, en al hare inwoners
voor oproerlingen verklaard werden (3). De misdaden, waarvoor
die straf aangekondigd werd, waren in het plakkaat breedvoerig
uiteengezet. Het preken der Hervormde godsdienst was in twee
of drie kerken toegelaten, het Heilig Avondmaal op de Calvinis
tische wijze in het openbaar bediend geworden, waarbij de aanzittenden plegtig verklaard hadden, dat zij de Roomsche Kerk
lieten varen; en nu had eene oproerige weigering om de hun
door de Hertogin gezonden bezetting in te nemen, de lijst hun(1) PONTUS PAYFN MS. — (2) MS. van Valencyn.
(3) De proclamatie is te vinden bij BOR , III. bl. 134—136.
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ner euveldaden vergroot. Wegens dergelijke vergrijpen rekende
de Landvoogdes zich verpligt, allen inwoners van alle steden,
dorpen of provinciën der Nederlanden te verbieden, eenige de
minste gemeenschap te houden met Valencyn , van zijne inwoners
te koopen of hun te verkoopen , of hen van voorraad te voorzien ,
op straffe van als medepligtig te worden aangezien aan hun op
roer, en als zoodanig met de koorde te worden gestraft.
De stad werd nu ingesloten door Noircarmes met al het krijgs
volk, dat men missen kon. De verbondene edelen beloofden hulp
aan de belegerden; Oranje moedigde hen heimelijk aan, om in
hunne wettige weigering te volharden (1); Brederode en anderen
hielden zich met vijandelijke toerustingen bezig, die geen gevolg
zouden hebben; maar middelerwijl hadden de inwoners niets om
zich op te verlaten, dan hunne eigene kloekmoedigheid en hunne
wapens.
In het eerst stond men het beleg luchthartig door. Talrijke
uitvallen werden er gedaan, hevige schermutselingen werden er
gewaagd , waarin de Hugenooten zich , volgens getuigenis van een
zeer verbitterd Katholiek tijdgenoot, met de dapperheid van oud
gediende krijgsbenden gedroegen, en alsof zij hun leven lang
niets anders gedaan hadden dan vechten; zij deden strooptogten
naar de nabijgelegen kloosters, om voorraad op te doen, en zij
bezigden de gebroken beelden der ontsierde kerken om over eenen
arm der rivier eene brug te bouwen, die uit spot de brng der
afgoden genoemd werd (2). Noircarmes en zijne zes onderbevel
hebbers, die de belegeringswerken slap schenen voort te zetten,
werden de Zeven Slapers gedoopt (3). Reusachtige brillen van
drie voet doorsnede waren spottender wijs op de wallen geplant,
opdat men het geschut, hetwelk volgens gerucht door de Papisten van Atrecht afgezonden zou worden, onmiddellijk bij de aan
komst bespeuren mogt (4). De pensionaris Outreman, die zich
vóór het beleg uit de stad begeven had, kwam er weder binnen,
(1) Correspond. de Guill. Ie Tacit. , préface CXLIX, CL, notes.
(2) «Sortoient journellement aux escarmouches combattans avec hardiesse et
deitérité comme si toutte leur vie n'eussent faict anltre chose que porter les
armes. » PONTUS PAYEN MS.
(3) » Les gueux les appeloient les Sept Dormans. » — MS. van Valencyn.
(4) » lis avoient fichez sur leurs ramparts de fort longues picques et au bout
il'icelles attaché de fort grandes luncttes aiantes trois pieds en diametre, et
quand on leur demandoit a quoy elles servaient, respondaient joyeusement que
c'estoit pour descouvrir de plus long l'artillerie que les papistes d'Arras debvoient envoier,» etc. — PONTUS PAYEN MS.
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met eene boodschap van Noircarmes. Men ontving hem verachte
lijk en beantwoordde zijne voorstellen ten behoeve der regering
met kreten van woede; er werd met steenen naar hem geworpen
en hij was blijde er nog heelshuids af te komen. De kansels da
verden van de kloeke daden van Jozua, Judas den Makkabeër en
andere bijbelsche helden. De wonderen, te hunnen behoeve door
de Almagt gewrocht, dienden om de geestdrift des volks te ont
vlammen , terwijl de bewegingen , die er op verschillende plaatsen
in den omtrek ontstonden, de hope wekten van een' algemeenen
opstand door het gansche land.
Die hoop zou teleurgesteld worden. Zekerlijk waren er op twee
punten talrijke hoopen zamengevloeid. Omstreeks drieduizend Her
vormden waren te Lannoy bijeenverzameld onder Pierre Cornaille, die, na eerst slotenmaker en naderhand Calvinistisch pre
dikant geweest te zijn , thans gezind was , als veldheer zijn geluk
te beproeven. Zijn volk was echter niet geregeld. Landlieden met
hooivorken gewapend, jonge studenten en oude afgedankte solda
ten, voorzien van verroeste snaphanen, pieken en helbaarden,
maakten zijne krijgsmagt uit. Een hoop van gelijk gehalte, en
die reeds omtrent twaalfhonderd man sterk was , verzamelde zich
te Watrelois. Men hoopte, dat er weldra eene indrukwekkende
magt bijeen zou zijn, en de beide legers, na zich vereenigd te
hebben, tot ontzet van Valencyn zouden oprukken. Men snoefde,
dat er binnen kort dertigduizend man in het veld zou zijn (1).
Zelfs de Katholieken waren niet zonder eenige bezorgdheid , dat
zoo iets gebeuren mogt.
Toen toonden Noircarmes en de zijnen, dat zij wakker waren.
In het begin van Januarij 1567 tastte die kloeke krijgsman, wien
men met al zijne ondeugden echter nooit, noch vóór dat tijd
stip , noch naderhand , van flaauwheid beschuldigen kon , het leger
van den slotenmaker te Lannoy aan, terwijl de Heer van Rassinghem dienzelfden dag den hoop te Watrelois aangreep (2).
Noircarmes versloeg de helft zijner vijanden bijkans bij den eer
sten aanval. De zamengeraapte hoop stoof op eens uit elkander.
De predikant streed wakker, maar zijn aan geene krijgstucht ge
wend volk vlood op het eerste gezigt van den vijand. Zij , die
vuurroeren droegen, smeten ze, zonder een enkel schot te doen,
(1) MS. van Valencyn. — PONTUS PAYEN MS.
(2) MS. van Valencyn. Vergelijk HOOPT, III. 125; STRADA, VI. 256,
257. Vit. Viglii, 49.
v
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neer , om des te harder te kunnen loopen. Duizend op zijn minst
lagen weldra op het slagveld uitgestrekt; anderen werden in de
rivier gejaagd. Volgens de opgaven van Katholieken, werden zesen-twintighonderd man binnen één uur afgemaakt (1).
Van zijnen kant tastte Rassinghem met vijf of zeshonderd ge
regelde troepen de bende van Teriel aan , die ten minste tweemaal
zoo veel bedroeg. De helft er van werd spoedig in de pan gehakt
en op de vlugt gedreven. Zeshonderd echter, niet geheel onbedreven in het handwerk, namen de wijk op het kerkhof te Watrelois. Hier stonden zij achter den steenen muur, die het omgaf,
den aanval der Katholieken vrij kloekmoedig door. De rust der
dooden op het stil landelijk kerkhof werd gestoord door het ru
moer van een allerbloedigst gevecht. De tijdelijke verschansing
werd weldra bemagtigd, en de Hugenooten namen de wijk in de
kerk. Een knetterend vuur uit klein geweer regende op hen neer ,
toen zij worstelden bij den smallen ingang. Minstens vierhonderd
lijken lagen op de oude graven uitgestrekt. De overigen werden
in de kerk, en uit de kerk in den klokketoren gejaagd. Daarop
werd er beneden in den toren een vuur aangelegd en aange
houden, tot dat allen geroosterd of gestikt waren (2). Niet één
ontkwam.
Zoodanig was de afloop van den eersten strijd, in de Neder
landen voor de godsdienstvrijheid gestreden. Men moet bekenneu,
dat die niet zeer aanmoedigend was voor de beminnaars der vrij
heid. De aanhangers der regering waren des te uitgelatener van
vreugd, hoe grooter hunne bezorgdheid geweest was nopens de
gevolgen van dezen opstand in het Waalsche land. „Die goede
huichelaars," schreef een van Oranje's bekenden, „ steken de hoof
den op, als zoovele dromedarissen. Zij beginnen onhandelbaar te
worden van trots." De Hertog van Aerschot en de Graaf van
Meghen gaven groote feesten in Brussel, waar al de goede rid
ders rijkelijk den beker ledigden ter eere der overwinning en op
de gezondheid van Z. M. en Madame. „Ik zag Berlaymont zoo
even het venster voorbijgaan," schreef Schwartz aan den Prins.
„Hij kwam van het middagmaal bij Aerschot met een gezigt zoo
rood als de nieuwe hoed van den Kardinaal (3)."
(1) GROEN VAN PRINSTEBER, Archives, etc., III. 7, 8. Vergelijk STRADA
t. a. p. HOOFT t. a. p., PONTUS PAYEN MS.

(2) PONTUS PAYEN MS.
(3) «Haulcent pour l'heure la teste comme trommetaires , et ne aont quacy
plus traictables d'orgueil. » — ArcMves et Correspond. , III. 13.
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Aan den andereu kant werden de burgers van Valencyn in de
zelfde mate in verslagenheid gedompeld, als hunne tegenpartij uit
gelaten werd. Thans werd er van geen Zeven Slapers meer ge
rept; geene brillen meer op lansen gestoken, om de naderende
vijandelijke krijgsmagt te bespieden. Men voelde, dat de regering
overal op hare hoede was, en dat de stad de afgrijselijkheden,
die haar boven het hoofd hingen, spoedig zonder verrekijker zou
zien. De vest werd naauwer ingesloten. Noircarmes nam eene hooge
stelling ia bij St. Amand , die hem in staat stelde , alle gemeen
schap tusschen de stad en het omliggend land af te snijden. Alle
dorpen in de buurt werden geplunderd, alle akkers verwoest. Al
de schandelijke mishandelingen, welke een onbeschofte soldatenhoop weerloos landvolk kan doen ondergaan, werden dagelijks
gepleegd. Mannen en vrouwen, die de minste gemeenschap met
de stad waagden te houden , werden bij honderden in koelen bloede
vermoord. De dorpelingen werden van hunne schamele bezittingen
beroofd; kinderen in het midden van den winter naakt uitge
kleed, om de lompen die hen dekten te bekomen; eerzame vrou
wen en maagden in het openbaar bij trommelslag verkocht; an
dere ongelukkigen werden, zoo ziek en gewond als zij waren,
over een langzaam vuur geroosterd, tot tijdverdrijf voor de solda
ten (1). Kortom , al het vloekwaardige dat krijgsgeweld , door
godsdiensthaat aangevuurd, te weeg kan brengen, was zonder de
minste leniging neergedaald op het hoofd van de ongelukkige be
woners dier provincie, welke zich verstout hadden in Christelijke
kerken zonder Roomsche plegtigheden God te vereeren.
Ondertusschen behield de stad toch kloeken moed. De geheele
bevolking was ouder verschillende vaandels ingedeeld. De rijken
en de armen vatten beide evenzeer de wapenen op om de wallen
te verdedigen , die hen beschermden. De stadsarmen waren in
drie kompagnie's gerangschikt, welke den beduidenden naam van
„Tous-Nuds" of de Naakten droegen (2) en menig hardnekkig
gevecht werd er buiten de poorten geleverd door mannen, die
men, om de woorden van een Katholiek te bezigen, die zich
destijds in de stad bevond, eerder „voor ervaren oudgediende
soldaten, dan voor burgers en handwerkslieden zou hebben aan(1) Remonstrantie der inwoners van Valencyn aan de ridders van het Gnldea Vlies gerigt, § 9, bij BOR, III. 136—141.
(2) MS. van Valeneyn.

1567)

BEROEP OP DE EDELEN.

191

gezien" (1). Tevens moet tot eer van "Valencyn, op hetzelfde on
betwistbaar gezag, vermeld worden, dat geen Katholiek in de
stad beleedigd of gehoond werd. Den priesters, die er geble
ven waren , was het niet vergund , de mis te lezen , maar geene
enkele maal werden zij door het volk met woord of blik be
schimpt (2).
De inwoners der stad riepen de verbondene edelen te hulp. Ook
vaardigden zij een verzoekschrift uit aan de ridders van het Gul
den Vlies, een stuk, waarin de geschiedenis hunner verongelij
kingen aandoenlijk en treffend geschetst werd. Zij beriepen zich
op die magtige en doorluchtige ridders en smeekten hen te ver
hinderen, dat het schreeuwend ongelijk, hetwelk nu zoovelen drei
gend boven het hoofd zweefde, voltrokken wierd. „Wacht niet,"
zeiden zij, „tot dat de donderslag gevallen is, tot de stortvloed
ons heeft weggerukt, tot de vlammen, die reeds flikkeren, het
land in kool en asch hebben gelegd en er geen andere weg meer
overschiet , dan den grond , verwoest als hij is , aan woeste vreem
delingen prijs te geven. Laat de zaak der onderdrukten tot uwe
ooren ingaan. Zal uw geweten een ijzeren schild zijn ; zoo zal
het geluk van een geheel land voor de engelen getuigen van
uwe trouw aan Zijne Majesteit , waar het hare wezenlijke eer en
grootheid geldt" (3).
Het liet zich geenszins verwachten , dat dit roerend beroep op
eene orde , waarvan Filips het opperhoofd , Viglius kanselier ,
Egmont , Mansfeld, Aerschot en Berlaymont onder anderen ridders
waren , veel uitwerking zou doen. De stad kon in die hooge
kringen op geen de minste hulp rekenen.
Middelerwijl was de stoutmoedige Brederode echter bezig met
eene zeer uitgestrekte afleiding te beproeven , welke bij gelukki
gen uitslag Valencyn en het geheele land bovendien gered zou
hebben. Die buitensporige personaadje had staande den herfst
en den winter in verschillende doelen des lands woelingen ver
wekt. Waar hij ook vertoeven mogt, daar hoorde men van de
vensters zijner vertrekken een gejuich van losbandigheid en op(1) »Qu'on eut pris tous ponr de vieux routiers et soldats experimentés, et
non pas pour des bourgeois et artisaus de prime abord. ', —• Ibid.
(2) a Si ne receurent ils toutes fois aucunes injures ny fascheric excepté qu'on
leur defendit de dire la messe, laquelle Ie bon Prélat de St. Jean disoit secrettemiait en sa chambre pour sa cousolation. » —• Ibid.
(3) Hierboven aangehaald.
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roer opgaan. Verdachte personen in velerlei vermommingen bele
gerden zijne deur en volgden zijne schreden (1). Tevens voelden
de overheden zich gedwongen , hem met eerbied te behandelen.
Te Hoorn had hij vele der aanzienlijkste burgers op een groot
gastmaal onthaald. Met duchtige teugen had men op der Geuzen
gezondheid gedronken en van hunne leus had het huis weer
galmd. Te midden der feestvreugde had Brederode een' Geuzenpenning om den hals van den Burgemeester gehangen , die bij
deze gelegenheid wel zijn gast had willen zijn, maar in het ge
heel niet ten oogmerk had, zich in de broederschap van wer
kelijke of zich aldus noemende bedelaars te laten opnemen. De
uitmuntende man stond evenwel op het punt van tegen zijnen
zin in beide ingelijfd te worden. Het zinnebeeld waarmede hij in
het openbaar versierd was geworden , bragt hem in geene ge
ringe verlegenheid, nadat hij van de gevolgen der zwelgpartij
met den „ grooten Geus " bekomen was , en hij werd later voor
zijne onvoorzigtigheid gestraft door de verbeurdverklaring der helft
van zijn vermogen (2).
In het begin van Januarij had Brederode in zijne stad "Vianen
post gevat. Daar had hij , krachtens zijne heerlijke regten , alle
standbeelden en andere paapsche sieraden uit de kerken laten
wegdoen, waarbij hij evenwel met zeer veel bedaardheid en be
tamelijkheid te werk ging. Ook had hij veel ongeregeld krijgs
volk in zijne stad bijeenverzameld, om, zoo als hij zeide, den
gedreigden inval van Hertog Erik van Brunswijk en diens Duitsche huurbenden het hoofd te bieden (3). Eene drukpers was
er opgerigt, waaruit aanhoudend hekel- en vlugschriften, gees
telijke liederen en andere oproerige voortbrengsels in het licht
kwamen , tot ergernis der regering (4). Vele gebannen en oproe
rige personen hadden de gastvrijheid des Graven genoten. Al de
heffe en droesem der provinciën was , volgens de uitdrukking van
Viglius , te Vianen als in een modderpoel bijeengehoopt. Langs
de vreedzame oevers der Lek, waaraan het stadje gelegen is,
lag „de hydra des oproers " (5) steeds ineengekronkeld te
dreigen.
(1) BOR, III. 147, 148.
(2)
(3)
148;
(4)
(5)

VELIUS , Hoorn. , W. 298 , aangehaald bij WAOENAAB , VI. 189.
Correspond. de Guill. Ie Tacit., II. 255—257. Vergelijk BOR, III. 147,
BENTIVOGUO, III. 46.
BOR, t. a. p. Correspond. de Guill. Ie Tacit.,. II. 328—341.
VIGLIUS ad J. HOPPEB , 418—424,
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Men veronderstelde, dat Brederode van groote staats- en krijgsoatwerpen zwanger ging , en Margaretha van Parma werd door
de trotsche uittartingen van dezen zoo luidruchtigen zamenzweerder in aanhoudende bezorgdheid gehouden. Als gewoonlijk , riep
zij Willem van Oranje te hulp. De Prins echter was zeer kwalijk
gestemd om haar te hulp te komen. De sterkste afkeer van de
staatkunde der regering begon reeds zijne openlijke taal te ken
merken. Gedurende den herfst en den winter had hij alles ge
daan , wat binnen het bereik van menschelijke magt was , voor
het behoud van 's vorsten kroon en voor het geluk des volks.
Zijne diensten te Antwerpen zijn boven vermeld. Zoodra hij zich
uit die stad losrukken kon , waar de overheden en de burgers
van alle standen zich aan hem vastklemden , als hun eenigen
redder , had hij zich naar Holland , Zeeland en Utrecht gespoed ,
om ook daar de rust te herstellen. Hij had in de voornaamste
steden dier provinciën schikkingen gemaakt op denzelfden grond
slag, dien hij te Antwerpen aangenomen en waarin Margaretha
bij de overeenkomst van Augustus bewilligd had. Er viel aan
geen herstel der orde te denken, zonder den Hervormden, die
verreweg het grootste gedeelte der bevolking uitmaakten , de
vergunning te verleenen, om op sommige ongewijde plaatsen bin
nen de steden hunne godsdienst uit te oefenen.
Te Amsterdam b. v. waren er, zoo als hij de Hertogin berigtte,
geheele zwermen van ongeleerd, barbaarsch volk, zeelieden en der
gelijke, die maar volstrekt de gepastheid niet konden inzien van
het preken in het open veld, aangezien het open veld in dat jaar
getij geheel onder water stond. Margaretha's vriendelijke opmerking,
dat men zich misschien met schuiten zou kunnen behelpen, werd
ook onuitvoerbaar bevonden. „Ik weet niet," zeide Oranje, „wie
Uwe Hoogheid kan aangeraden hebben, zulk een voorstel te op
peren" (1). Hij gaf haar insgelijks te kennen, dat die ruwe zeelie
den klaarblijkelijk regt hadden op de vergunning tot preken in de
stad, daar zulks reeds vóór het verdrag van Augustus aldaar had
plaats gevonden op de Lastaadje, te midden der scheepstimmerwerven. „ In Gods naam dan ," schreef Margaretha hierop , „ laat
hen dan voortgaan met preken op de Lastaadje" (2). Daar dit alles
(1) Correspond. de Guillaume Ie Tacit. , II. 283 , 284. — » Maronaiers et
gens indoctz, barbares. »
(2) » Au nom de Dieu qu'ils ayent lenrs presches au dict Lastaige. » —
Correspond. de Gnill. Ie Tacit. , II. 296. 351—353.
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was wat de dariaren verlangden, werd er met volle toestemming
der Landvoogdes eene overeenkomst opgemaakt te Amsterdam en
in de overige steden der noordelijke provinciën. De Katholieken
bleven in het bezit van kerken en kapellen, maar in den wintertijd
kreeg het grootste deel der bevolking verlof, om God te vereeren,
op het drooge, in pakhuizen en dokwerven.
Binnen zeer weinig weken evenwel werd de geheele overeenkomst
door de Hertogin koelbloedig vernietigd , hare vergunning herroepen
en een verbod van alle preken , zoo binnen als buiten de steden ,
openlijk afgekondigd. De regering voelde zich sterker. Hadden
Noircarmes en Rassinghem niet drie of vierduizend dezer scheurmakers in de pan gehakt, die onder predikanten, slotemakers en
dergelijke hoofden ten strijde togen? „Staken niet al de aanhan
gers der goede regering hun hoofd op , als dromedarissen ? "
Men kan gemakkelijk begrijpen , dat de Prins zich niet aldus op
den duur goedwillig ten spot kon laten maken door eene zwakke,
valsche; heerschzuchtige vrouw. Zij had hem bij herhaling te hulp
geroepen, als zij sidderend terugbeefde voor den storm en in de
wateren begon te zinken; en zij had even bestendig zijne hande
lingen verloochend en zijnen naam bezwalkt , zoodra zij zich weder
in veiligheid voelde. Hij had de oude Bataafsche gewesten, waar
de oude Bataafsche geest nog aanwezig was , door zijn' persoonlij
ken invloed en onvermoeide inspanning tot rust gebragt. Menschen
van elken stand en verschillend geloof erkenden zijne bemoeiingen
met dank. De Hervormden hadden niet veel gewonnen, doch zij
waren tevreden. De Katholieken behielden hunne kerken, hunne
bezittingen , hun aanzien. De Staten van Holland hadden hem vijf
tigduizend gulden toegekend (1), als een bewijs van dankbaarheid
voor zijne pogingen om den vrede te herstellen. Hij had voor dat
geschenk bedankt. Hij stak diep in schulden , werd dringend om
geld gemaand ; maar hij wilde niet , zoo als hij Klips berigtte ,
„dat men zijne daden aan beweegredenen van hebzucht of eigen
baat zou kunnen toeschrijven, in plaats van aan de waarachtige
genegenheid, die hij koesterde voor de dienst Zijner Majesteit en
voor liet welzijn des lands „ (2). En met dat al, naauwelijks had
hij den rug gekeerd, of al zijn werk werd te niet gedaan door
de Landvoogdes.
Een nieuwe en gewigtige stap van de regering had hem nu in
(1) BOR, III. 147. — HOOPT, IV. 129.
(2) Correspond. de GniU. Ie Tacit. , II. 360—365.
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eene stelling van bijna openlijken opstand geplaatst. Van alle be
ambten, van de stadhouders der provinciën af tot de onderge
schikten in het leger toe , werd een nieuwe eed van hulde gevor
derd, „novum et hactenus inusitatum religionis juramentum " (1),
gelijk de Prins dien noemde , welke naar zijn zeggen volkomen
met de inquisitie gelijk stond. Elk, die eene aanstelling had van
Zijne Majesteit, werd uitdrukkelijk gelast, zich bij eede te verbin
den om de bevelen der regering , waar en tegen wie ook , zonder
de minste beperking of voorbehoud te gehoorzamen (2). Graaf
Mansfeld, thans factotum te Brussel (3), had den eed volvaardig
afgelegd. Evenzoo Aerschot , Berlaymont , Meghen , en na eene
korte aarzeling Egmont (4). Oranje wees de vordering met ver
achting van de hand. Hij had eeden genoeg afgelegd , die hij nooit
gebroken had, en evenmin was hij voornemens die thans te bre
ken. Hij was nog steeds bereid alles te doen wat tot wezenlijk
belang van den vorst bevorderlijk kon zijn. Wie het waagde meer
te doen, was geen trouw dienaar der regering, noch een waarach
tig vriend des vaderlands. Nimmer wilde hij zich onteeren door
eene blinde gelofte, waardoor hij gedwongen kon worden tot han
delingen , zijns inziens bedenkelijk voor de veiligheid der kroon ,
het geluk van den staat en zijne eigene eer. Gaarne koos hij dus
den eenigen weg , die hem bij weigering open stond (5). Hij legde
al zijne ambten neder, en wilde niet langer eene regering dienen,
met wier staatkunde hij zich niet vereenigen kon; eenen Koning,
die hem wantrouwde.
De Hertogin nam zijn ontslag niet aan, maar deed nog pogin
gen om een' man in dienst te houden, die voor haar bestuur on
misbaar was. Zij smeekte hem, ondanks de louter verdedigende
en waakzame houding, welke hij aangenomen had, maatregelen
te nemen om Brederodes booze aanslagen te verijdelen. Zij ver
weet ook den Prins , dat hij dien man met geschut voor zijne
sterkten voorzien had. Oranje antwoordde eenigermate op eenen
toon van minachting, dat hij Brederodes opzigter niet was, en
geene reden had, zich met diens zaken te bemoeijen (6). Hij had
(1)
(2)
Guill.
(3)
(4)

Archives et Correspond. , III. 29.
GROEN VAN PRINSTEREB , Archives
Ie Tacit., II. 312, 313, 317—321,
Uitdrukking van Oranje: Archives et
Correspond. de Guill. Ie Tacit., II.

etc. III. 26—31. Correspoud. de
416, 418.
Correspond., III. 40.
312, 313. — STRADA, VI. 264.

(5) RENOM DE FBANCE MS., I. c. 39.
(6) Correspond. de Guill. Ie Tacit., II. 339, 340.
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hem drie kleine veldstukken gegeven, die hij hem lang geleden
beloofd had: niet, dat hij die omstandigheid ophaalde, om zich
over die gift te verontschuldigen. „Goddank," zeide hij, „wij
hebben hier te lande altijd de vrijheid genoten, om vrienden of
bloedverwanten ten geschenke te geven wat ons goeddacht, en
mij dunkt, dat het met de zaken al wonderlijk gesteld moet zijn,
als men zulke beuzelingen gaat uitpluizen." Voorzeker, als heer
van Vianen en met eene aanranding zijner heerlijke regten be
dreigd, kon de Graaf zich gewettigd achten om de bolwerken
zijner kleine vesting te versterken , en men kon naauwelijks in
vollen ernst meenen, dat de Prins de veiligheid der kroon in
gevaar bragt door het onbeduidend geschenk, waarover de Land
voogdes zich geërgerd had.
Meer bevreemdend was het, de schijnbare vertrouwelijkheid
op te merken, waarmede de Prins een' man, die zoo slecht ter
naam en faam stond , verwaardigde ; doch Oranje bevond zich nu
in eene vijandelijke houding tegenover de regering; hij was door
gronden, wier juistheid met der tijd ten volle aan den dag zou
komen, er van overtuigd, dat zijn hoofd, met zoovele andere,
reeds tot het blok gedoemd was, terwijl het gansche land tot de
verachtelijkste slavernij was bestemd. Hij was derhalve geneigd,
met meer toegevendheid neer te zien op de dwaasheden derge
nen, die, hoe zwak en onverstandig ook, de gruwelen, die hij
voorzag , poogden te keeren. De tijd van beraadslagen en over
wegen was voorbij. Al wat echte wijsheid en beproefde staatkunde
aan de hand konden doen, had hij reeds ter beschikking gesteld
van eene vrouw , die hem den rug doorboorde , terwijl zij op
zijnen arm leunde ; van eenen Koning , die reeds zijn doodvonnis
geteekend had , terwijl hij „ zijn' neef Oranje " gebrek aan ver
trouwen in 's Konings vriendschap verweet. Zou hij nu eenen stap
doen tot onderdrukking van zijn vaderland , door de handelingen
te belemmeren van mannen, over welke hij niet gemagtigd was
te bevelen, en die ten minste beproefden om de dwingelandij te
keer te gaan? Al wilde hij ook dus handelen, hij was ten volle
bewust, welk loon alsdan voor zijne trouw was weggelegd. Hij
vond geen' smaak in dergelijke eerbewijzen, als hij voorzag, wat
allen te wachten hadden, die ooit tusschen den monarch en de
slagtoffers zijner wraak bemiddelend waren opgetreden. Wat hemzelven betrof, hij had de bevrijding van een land, de grondvesting
eener vrije republiek te voltooijen. Veel was er nog voor hem te
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doen, vóór dat hij vallen zou, als een slagtoffer van den gekroonden moordenaar.
In het begin van Februarij bezochten Brederode, Hoogstraaten ,
Home en eenige andere edellieden den Prins te Breda (1). Hier
werd, zoo als men veronderstelt, Oranje naar zijn gevoelen ge
vraagd over de nieuwe beweging, welke Brederode op het oog
had. Deze had namelijk besloten . met arroote plegtigheid aan de
Hertogin een nieuw smeekschrift aan te bieden. Er is geen bewijs
voorhanden, dat de Prins dien stap goedkeurde, die hem, zoo al
niet kinderachtig, op zijn minst noodeloos moet hebben toege
schenen. Waarschijnlijk beschouwde hij de zaak met onverschil
ligheid. Brederode echter, die zeer gesteld was op vertooningen
en zich voor een dergelijk werk bijzonder begaafd achtte, verzocht
de Landvoogdes schriftelijk om brieven van vrijgeleide, opdat hij
met zijn smeekschrift te Brussel komen mogt. Dit zijn verzoek werd
op een' toon van verachting geweigerd. Daarop ging hij naar Ant
werpen , van waar hij het stuk in eenen brief naar Brussel opzond.
In dit nieuwe smeekschrift werd de uitoefening der Hervormde
godsdienst gevorderd als een regt, terwijl men van de Hertogin
verlangde, dat zij het bijeengebragt krijgsvolk afdanken zou en
de overeenkomst van Augustus ter goeder trouw gestand doen (2).
Deze vorderingen klonken iets stouter, dan die van April jongst
leden , alhoewel de vrijzinnige partij veel zwakker en het verbond
geheel uit elkander was. Brederode hield het ongetwijfeld voor
het werk van een goed veldheer, het laatste brood in de vijan
delijke legerplaats te werpen, vóór dat de stad zich moest over
geven. Zijn hooge toon werd door Margaretha van Parma terstond
iets lager gestemd. „ Zij wenschte wel te weten ," zeide zij , „ wat
voor soort van edelen het toch waren, die, na het vorig jaar
alleen om opheffing der inquisitie verzocht te hebben, thans
waagden te reppen van vergunning tot het preken binnen de
vesten. De inwilligingen van Augustus waren altijd hatelijk ge
weest en thans vernietigd." — „Wat u en uwe medepligtigen
betreft," ging zij voort tot den Graaf, „ gij zult wél doen met
terstond naar huis te gaan , zonder u met de openlijke aangele
genheden te bemoeijen; want ingeval van ongehoorzaamheid, zal
ik u behandelen, als ik dienstig oordeelen zal" (3).
(1) Correspond. de Gnill. Ie Tacit., II. 404 sqq.
(2) Ibid. — BOR, III. 149—151.
(3) BOR t. a. p. Archives et Correspond. , III. 31.
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Brederode , die zich niet ligtelijk uit het veld liet slaan, stoor
de zich niet aan die waarschuwing , en bleef in Antwerpen. Daar
hij het antwoord der Landvoogdes als eene uitdrukkelijke oor
logsverklaring opvatte, hield hij zich hier bezig met het werven
van troepen in en om de stad (1).
Oranje was in het begin van February te Antwerpen terugge
keerd. In zijne afwezigheid had Hoogstraaten den post van be
velhebber waargenomen, op dringend verzoek van den Prins en
de Landvoogdes. Gedurende den winter was die jonge en zeer
driftige edelman met krachtige hand te werk gegaan, zoo vaak
er de minste poging tot oproer was gewaagd. Vrijzinnig van be
ginselen en de hartelijke vriend van Oranje, was hij echter ge
zind om te bewijzen, dat de kampvechters voor de godsdienst
vrijheid geen beschermers waren van het oproer. Bij gelegenheid
van eene opschudding in de hoofdkerk , waar een balddadig graauw
bezig was met te vernielen wat daar nog te vernielen over was,
en met de Papisten bij hunne eeredienst met beschimpingen te
overladen , stoof de kleine Graaf , die , volgens een' Katholiek
tijdgenoot, „ den moed van een leeuw bezat," met den degen in
de vuist op hen in , doodde er drie op de plaats zelve , en
slaagde er in, door zijn gevolg bijgestaan, al de overigen te
verslaan, te kwetsen of te vatten. Hij had ook den belhamel
van het oproer tot in zijne woning opgespoord , hem daar te mid
dernacht in hechtenis laten nemen en zonder eenigen vorm van
regtspleging op staauden voet in zijn hemd laten ophangen (2).
Zulke driftige handelingen geleken weinig op de bedaarde en
verstandige bezadigdheid van Oranje bij alle aangelegenheden;
maar men kon ze zeker wel voor voldoende houden om Filips te
overtuigen, dat niet alle bestrijders der inquisitie ketters en bal
lingen waren. Bij 's Prinsen aankomst te Antwerpen , vond men
het hoogst raadzaam , dat Hoogstraaten aan hem toegevoegd zou
blijven in het tijdelijke bevelhebberschap over de stad (3).
Gedurende de maand Februari) bleef Brederode in Antwerpen,
en ging voort met in het geheim krijgsvolk aan te werven. Het
was waarschijnlijk zijne bedoeling, (indien men iemand, die zoo
loszinnig en onbedacht te werk ging, bedoelingen kan toeschrij
ven,) eenen aanslag te beproeven op het eiland Walcheren. Kon
(1) Correspond. de Guillaume Ie Tacit., II. 410, 411.
(2) PONTUS PAYEN MS.

(3) BOR, III. 153.
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men zulke belangrijke steden , als Vlissingen en Middelburg ,
meester worden , dan hield hij het voor mogelijk, het bezettingsle
ger, dat men nu spoedig uit Spanje te gemoet zag , te keer te
gaan. Oranje had een' beambte naar die steden afgezonden, om
haren toestand te verkennen en haar te vermanen geene bezet
ting in te nemen van de regering zonder zijne magtiging (1). In
zooverre zag hij oogluikend bij Brederodes handelingen toe, als
hij volkomen regt had te doen; want Walcheren was gelegen bin
nen het voormalig stadhouderschap van den Prins , en hij was niet
van zins te dulden, dat die steden het lot deelden van Doornik,
Valencyn , 's Hertogenbosch en andere plaatsen , die reeds onder
de speren van vreemde huurlingen doorgegaan waren of eerlang
zouden doorgaan.
Het is ook waarschijnlijk, dat hij zich geene bijzondere moeite
gaf, om de wervingen van Brederode te beletten. Antwerpen's
rust liep geen gevaar en tot de bewaking dier stad scheen de
Prins zich nu te bepalen. Hij was erfelijk Burggraaf van Antwer
pen , maar eens voor altijd geen ambtenaar meer van Filips. In
spijt derhalve van de schelle aanmaningen van Hertogin Margaretha, nam de Prins geene bijzonder krachtdadige maatregelen
om de kroon van Filips te verzekeren. Hij zag misschien met on
verschilligheid op den worstelstrijd neder. Desniettemin vaardigde
hij eene plegtige afkondiging uit , waarbij 's Graven wervingen
verboden werden. Van der Aa ,f een heer , die in die ligtingen
de hand gehad had, werd gedwongen de stad te verlaten. Bre
derode was reeds naar de noordelijke provinciën vertrokken , om
zich daar met verdere aanwervingen bezig te houden (2).
Ondertusschen had men zich in Brussel zeer bekommerd geinaakt. Egmont, die geene gelegenheid voorbij liet gaan om zijne
gehechtheid aan de kroon te doen blijken, bood aan, zich op
staanden voet in het eiland Walcheren te werpen, met oogmerk
om alle oproerlingen , die het gelukt mogt zijn er binnen te ko
men, daar weder uit te drijven. Hij verzamelde bij gevolg zeven
of achthonderd oudgediende Walen, die in Vlaanderen te zijner
beschikking stonden, in de kleine haven Sas van Gend, vaardig
om terstond dat oogmerk te volvoeren, hetwelk volgens een Ka(1) GACHARD, Correspond. de Gaillaume Ie Taciturne , II. préface CXLIV
sqq. Vergelijk GROEN VAN PRINSTEBER , Archives etc. III. 48— 50 ; BOR ,
III. 156; VAN METEREN, II. 45, en HOOFT, III. 120.
(2) BOR, III. 156.
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tholiek schrijver, „zijn' bekenden moeden edelaardigheid waardig
was " (1). De Hertogin betuigde haren dank voor 's Graven ijver
en trouw; maar zijne diensten bleken in het vervolg noodeloos.
Men had de opstandelingen, die bij den aanvang van Maart op
verscheidene vaartuigen in den omtrek van Vlissingen gekruist
hadden, in geene havens van het eiland toegelaten. Zij zeilden
daarom de Schelde op en gingen bij een dorpje , Austruweel geheeten en ruim eene mijl van Antwerpen gelegen, aan wal (2).
De bevelhebber der vloot was Marnix van Tholouse, broeder
van Marnix van St. Aldegonde. Die jonge edelman , die de hoogeschool verlaten had om voor de zaak der godsdienstvrijheid te
strijden, bezat voortreffelijke gaven en kundigheden. Even als
zijn doorluchtige broeder, was hij reeds uit opregte overtuiging
tot de Hervormde kerk overgegaan. Hij bezat echter niets , wat
hem aanbevelen kon tot aanvoerder bij eene krijgsonderneming ,
behalve zijnen moed. Hij was een opgewassen knaap , zonder de
minste ondervinding in het veld. Zijne benden waren versch
aangeworven landloopers en ballingen.
Hoe zijn leger ook zamengesteld mogt zijn, spoedig zag het
zich te Austruweel in eene voordeelige stelling en met goed oor
deel gerangschikt. Tholouse had de Schelde met hare dijken ach
ter zich, en ter regter en linker zijde de dijken met het dorp.
Van voren wierp hij eene borstwering op en liet eene gracht
delven. Hier was dus de banier, van den opstand opgestoken, en
herwaarts stroomden dagelijks vele misnoegden uit het omliggen
de land. Binnen weinige dagen bevonden zich drieduizend man
in zijne verschansing. Aan den anderen kant hield zich Brederode in Holland en pochte, dat hij eerlang met zesduizend sol
daten op zijn allerminst in het veld verschijnen zou. Gezamenlijk
wilden zij dan oprukken tot ontzet van Valencyn , en in Brussel
de vredesvoorwaarden voorschrijven (3).
Het was duidelijk , dat men deze zaak niet zoo haren gang kon
laten gaan. Niet zonder angstvalligheid nam de Hertogin het aan
bod aan van Filips de Lannoy , heer van Beauvoir, bevelhebber
harer lijfwacht in Brussel , om dat nest van oproerlingen onver
wijld uit te roeijen. De helft van die bende werd ter zijner be(1) PONTUS PAYEN MS.

(2) BOR, III. 156; Hoon. III. 120, VAN METEREN, II. 45.
(3) PONTUS PAYEN MS.
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schikking gesteld. Egmont voorzag De Beauvoir bovendien van
vierhonderd zijner oudgediende Walen.
Met eene krijgsmagt , die niet meer dan achthonderd , maar
allen uitgelezen mannen, bedroeg, aanvaardde de onverschrok
ken bevelhebber met grooten spoed en in alle atilte zijne onder
neming. Den 12den Maart werd de geheele schaar in kleine afdeelingen op weg gezonden, om geen' argwaan te wekken, en
slechts met degen en dolk gewapend. Hunne helmetten , schilden ,
haakbussen , borstharnassen , speren , standaards en trommels ,
werden aan hunne oversten uitgeleverd, die ze zonder dat het
ruchtbaar werd naar de verzamelplaats vervoerden (1). Den vol
genden morgen , vóór het aanbreken van den dag , ontmoette De
Beauvoir zijne soldaten bij de abdij van St. Bernard, omtrent
eene mijl van Antwerpen. Hier gaf hij hun de wapenen, voorzag
hen van ververschingen en hield daarop eene korte toespraak.
Hij gaf hun in last, om met opgerolde vaandels en stille trom
op te rukken , tot in het gezigt van den vijand ; alsdan moest
het eerste gelid schieten , zich daarop in de achterhoede begeven
en op nieuw laden, om door het tweede gelid opgevolgd te wor
den , dat eveneens te werk moest gaan. Vooral moest er geen
haakbus gelost worden , vóór dat men de aangezigten der vijanden
onderscheiden kon (2).
De bende zette zich in beweging. Na een' togt van weinige
minuten waren zij reeds in het gezigt van Austruweel. Toen ont
rolden zy de vaandels en gingen met luide hoera's op de schans
los. Tholouse stond zoo verbaasd, alsof hij ze plotseling uit
den schoot der aarde zag oprijzen. Hij had vernomen , dat de re
gering te Brussel in de uiterste ontsteltenis verkeerde. Toen hij
het naderend trompetgeschal en het plotseling gejuich vernam,
hield hij het eerst voor eene afdeeling van de door Brederode
beloofde krijgsmagt (3). Het kruis op de vaandels hielp hem
uit zijne dwaling. Niettemin , „ wakker en edelaardig jonker als
hij was" (4) , schaarde hij zonder tijdverlies zijne mannen in
slagorde tot den strijd , vermaande hen dringend , de borstwe
ringen te verdedigen , die met zulk eene geringe magt blijkbaar
(1) PONTUS PAYEN MS. Vergelijk GACHARD , Guillaume Ie Taciturne II.
préfacc CXXIV—CXXX.
(2) Ibid. Vergelijk de brieven van De Beauvoir, uitgegeven door GACHARD,
t. a. p.
(3) Brief van De Beauvoir. — (4) PONTUS PAYEN MS.
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onneembaar waren, en gaf hun in last geduldig met schieteu te
wachten, tot dat de vijanden nabij genoeg zouden zijn om op
hen aan te leggen.
Deze bevelen werden niet opgevolgd. De „jonge student," zoo
als De Beauvoir hem genoemd had, bezat de magt niet om zijn'
eigen moed in den opgeraapten hoop zijner volgelingen over te
storten. Zij waren reeds door panischen schrik bevangen op de
onverwachte verschijning van den vijand. De Katholieken rukten
voort, met de koelbloedigheid van oudgedienden, en leiden zoo
vastberaden aan , alsof zij , en niet hunne vijanden , achter borst
weringen stonden. De benden van Tholouse schoten in het wild,
met overhaasting en geheel over de hoofden der aanvallers. Vele
der verdedigers werden gedood, zoo ras zij zich boven de borst
wering vertoonden. De sloot werd overgestoken, de schans met
een' enkelen krachtigen aanval bemagtigd. De opstandelingen bo
den weinig tegenstand, maar vloden, zoodra de vijand de sterkte
binnendrong. Het was eene jagt, geen gevecht. Honderden werden
in de legerplaats neergeveld; honderden in de Schelde gedreven;
zes of achthonderd namen de vlugt in eene pachthoeve; doch de
manschap van De Beauvoir stak het gebouw in brand en elk
opstandeling, die er binnengekomen was, werd levend verbrand
of doodgeschoten. Geen kwartier werd er gegeven. Naauwelijks
één man van de drie duizend der bezetting ontkwam. Tholouse's
lijk werd in honderd stukken gekorven (1). De heer De Beauvoir
had wel gelijk, toen hij in den korten brief, waarin hij van deze
heldendaad verslag deed , Hare Hoogheid verzekerde , dat er
sommige „zeer dappere kerels onder zijne kleine bende waren."
Zeker, zij hadden de hun opgedragen taak met snelheid, orde en
den besten uitslag volvoerd. Van de groote oproerige zamenscholing, die met elken dag geduchter scheen aan te groeijen, was
geen spoor overgebleven (2).
Dit bloedig schouwspel was vertoond in het volle gezigt van
Antwerpen. Het gevecht had geduurd van het aanbreken van den
dag tot tien ure in den morgen, en al dien tijd waren de stads
wallen , die het uitzigt hadden op Austruweel , de daken der hui(1) » Le Sr. de Tholoase, qui at esté bacbé en cent pièces, non obstant
Toffre de deux mil escus qu'il faisoit pour ranson,« etc. Brief van de Beauvoir bij GACHABD t. a. p.
(2) GACHARD t. a. p. PONTUS PAVEN MS. — Vergelijk Bon, III. 157,
VAN METEREN, 45, STBADA, IV. 250, 251.
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zen, de torens der kerken met belangstellende toeschouwers opgepropt geweest. Het geroffel der trommels , het trompetgeschal ,
het knetteren der musketten , het zegevierend gejuich der over
winnaars , de wanhopige kreten der overwonnenen werden gehoord
door duizenden, diep begaan met de opstandelingen, die aldus
eene zoo bloedige tuchtiging ondergingen. In Antwerpen waren
veertigduizend menschen, die de Kerk van Rome verlaten had
den (1). Van dit aantal waren de meesten Calvinisten, en van
deze Calvinisten zagen duizenden van de wallen op den noodlottigen strijd neder.
De geestdrift was weldra niet meer te onderdrukken. Vóór tien
ure stroomden groote hoopen van Onroomschen naar de Roode
Poort, welke den gemakkelijksten uitgang aanbood naar het tooneel van den strijd, daar de ophaalbrug van de AustruweelerPoort des nachts te voren op bevel van Oranje afgebroken was.
Zij kwamen uit alle straten en stegen der stad. Sommige waren
met lans, piek of haakbus gewapend; eenigen droegen groote
hamers; andere hadden de partizanen, strijdbijlen en ontzaggelijke zwaarden, die met beide handen gebruikt werden, uit de
vorige eeuw (2); allen waren besloten uit te trekken, om hunne
broeders op de vlakte buiten de stad te ontzetten. De vrouw van
Tholouse, nog niet bekend met den dood van haren man, hoewel
zijn nederlaag klaarblijkelijk was, ijlde van straat tot straat, en
riep de Calvinisten op, om hunne stervende broeders te redden
of te wreken.
Er ontstond een verschrikkelijk oproer. Tien duizend man wa
ren reeds op de been en in de wapenen. Het was toen, dat de
Prins van Oranje , die somtijds door zijne vijanden beschreven
werd als schroomvallig en vreesachtig van aard, blijken deed,
welk een moed er in hem zat. Geen pligtgevoel drong hem lan
ger, om de kroon van Filips te verdedigen, die voortaan aan de
huurlingen der inquisitie zou worden toevertrouwd; maar de aan
zienlijke bevolking van Antwerpen, de vrouwen, de kinderen, en
het ontzaggelijk vermogen der rijkste stad in de wereld waren
aan zijne zorg opgedragen, en hij had de verantwoordelijkheid
daarvan op zich genomen. Hij steeg te paard en verscheen oogenblikkelijk aan de Roode Poort voor zulk een geducht graauw, als
(1) Brief van Sir Thomas Gresham, bij BUBGON, II. 195.
(2) PONTUS PAYEN MS.
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iemand ooit onder de oogen heeft gezien (1). Hij kwam daar bij
kans alleen , zonder lijfwacht. Hoogstraaten kwam spoedig daarna
met hetzelfde oogmerk. De Prins werd met uitjouwingen ontvan
gen. Duizend schorre stemmen maakten hem voor een papenknecht , een dienaar van den Antichrist uit , en wierpen hem nog
vele andere scheldwoorden van gelijk gehalte naar het hoofd (2).
Zijn leven zweefde in dreigend gevaar. Een woedende lakenvoller
legde regt op zijne borst een haakbus aan. „ Sterf, laaghartig ver
rader ! " schreeuwde hij ; „ gij die oorzaak zijt , dat onze broeders
dus ellendig op gindsche vlakte omgekomen zijn." Het geladen
geweer werd door eene andere hand uit de menigte weggeslagen,
terwijl de Prins , noch ontzet door de woedende kreten , die zijn
leven eischten, noch in woede ontvlamd door de boosaardige be
schimpingen , waaraan hij ten doel stond , bedaard voortging met
ernstig en gebiedend den razenden hoop toe te spreken. Willem
van Oranje droeg op zijn gelaat en tong die magt, „waarvoor de
menschen zich gewillig buigen : gezag. " Met welk ander toovermiddel kon hij, zonder geweld en gewapende magt, zelfs maar
voor een' oogenblik, tienduizend razende Calvinisten tot bedaren
hebben gebragt, gewapend als zij waren, verbitterd tegen zijn'
persoon, en dorstende om wraak te nemen op de Katholieken?
De kleine deur van de Roode Poort was reeds overweldigd, vóór
dat Oranje en zijn ambtgenoot Hoogstraaten aangekomen waren.
De heethoofdigsten der Calvinisten maakten zich gereed, om op
den vijand te Austruweel los te gaan. De Prins stelde, nadat hij
bij de menigte gehoor verkregen had , hun dringend voor , dat
het gevecht thans afgeloopen was , dat de Onroomschen geheel en
al verslagen waren , dat de vijand bezig was met den aftogt te
bewerkstelligen, en dat een ongeregelde, slecht gewapende hoop
niet in staat zou zijn de kans van den dag te doen keeren. Velen
lieten zich overreden, om het plan op te geven. Vijfhonderd der
heethoofdigsten drongen er echter op aan , om de poort uit te
trekken, en beide bevelhebbers gaven, nadat zij dezen ijveraars
ernstig onder het oog gebragt hadden, dat hun bloed op hun
eigen hoofd zou neerkomen, aan het genoemde aantal verlof om
de stad uit te gaan. Het overschot van het graauw , niet tot rust
gebragt, maar aarzelend, en gezind om zich voor het onheil, dat
buiten plaats gevonden had, op de Katholieken binnen de muren
(1) BOR, III. 157, HOOFT, III. 121. — Vergelijk STBADA, VI. 252, 253.
(2) PONTUS PAYEN MS.
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te wreken, drong onstuimig naar de lange, breede straat, de
Meir geheeten , welke juist in het middelpunt der stad gelegen
was (1).
Ondertusschen was de drift dergenen, die de poort waren uit
gestormd, merkbaar bekoeld, toen zij zich in het open veld za
gen. De Beauvoir , wiens manschappen zich na de overwinning
verstrooid hadden om de vlugtelingen te vervolgen, hoorde nu
het rumoer in de stad. Daar hij een' aanval vermoedde, hereenigde hij zijn digt zamengepakt legertje tot een' verschen strijd.
De laatste der overwonnen volgelingen van Tholouse waren , ge
lukkiger dan hunne voorgangers, voor een losgeld gespaard. Hun
getal bedroeg driehonderd, een vrij gevaarlijk getal gevangenen
voor eene magt van achthonderd man, die op het punt waren
een' nieuwen strijd aan te gaan. De Beauvoir beval daarom aan
zijn volk, hen allen dood te schieten (2). Nadat dit bevel ten
uitvoer gebragt was, rukten de Katholieken met slaande trom en
vliegende vaandels op Antwerpen aan. De vijfhonderd Calvinis
ten, ontsteld op dat gezigt en werkelijk in aantal voor hen on
derdoende, weken binnen de poort terug, even haastig als zij
een oogenblik te voren er uit waren gesneld. De Beauvoir na
derde de stadsgracht van digt bij, op wier kant hij de vaandels
plantte van den rampzaligen Tholouse, en een uitdagend trom
petgeschal hooren liet. Ziende, dat de burgers naar allen schijn
geen' lust hadden om te vechten, nam hij de zegeteekenen weg
en trok af (3).
Aan den anderen kant was het rumoer binnen de muren we
derom toegenomen. De Calvinisten hadden zich in grooten getale
op de Meir verzameld. Dit was een breede en prachtige weg,
eerder een langwerpig marktplein, dan eene straat; met statige
gebouwen bezet, en die door verscheidene dwarsstraten met de
Beurs en vele andere openbare gebouwen gemeenschap had. Vroeg
in den namiddag waren twaalf of vijftienduizend Calvinisten , allen
gewapend en strijdbare mannen, op de plaats bijeen. Zij hadden
den toegang van alle kanten met opgenomen straatsteenen en om
geworpen wagens verschanst. Zij waren reeds in het arsenaal in(1) BOR, III. 157 sqq. PONTUS PAYEN MS. Brief van Sir Thomas
Gresham.
(2) PONTUS PAYEN MS. : » leur commanda de tuer sur Ie champ tous leurs
prisonniers. » — » Qui fust aussitót exécuté que commando. »
(3) Correspond. de Marguérithe d'Autriche, 226, 227.
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gebroken en hadden vele veldstukken bemagtigd , die voor den
ingang van al de straten en stegen geplant werden. Zij hadden
de stadsgevangenis bestormd en de gevangenen in vrijheid ge
steld , die allen dankbaar en doldriftig het aantal verdedigers van
de verschansing op de Meir kwamen vergrooten. Een vreesselijk
onheil stond voor de deur. Bedreigingen van de kerken en huizen
der Katholieken te plunderen en de gansche rijke stad te berooven, werden duidelijk onder dezen ontzaggelijken hoop vernomen,
die door godsdienstige geestdrift aangevuurd werd, maar in eene
enkele groote , uit de verschillendste bestanddeelen gemengde
massa , de grondstoffen bevatte van elke misdaad , die de menschheid plegen kan. De onrust in de stad was onbeschrijfelijk. De
kreten van vrouwen en kinderen, als zij achterbleven in sidderende
afwachting van wat het eerstvolgend uur baren zou, waren, vol
gens het zeggen van iemand, die ze hoorde, „genoeg om de
hardste harten te vermurwen (1)."
Desniettemin namen de ijver en de moed van den Prins in
dezelfde mate toe, als het oproer. Hij had de acht Veudels der
wacht, welke in December in dienst genomen waren, op het plein
voor het stadhuis doen optrekken, tot bescherming van dat ge
bouw en van de overheid. Hij had den stedelijken raad, de
vroedschap, de dekens der gilden, de wijkmeesters , ontboden,
ten einde met hen in de raadzaal te beraadslagen. Met gevaar
van zijn leven was hij andermaal voor het vertoornd gemeen op
de Meir verschenen, had, zonder zich aan hun geschut en hunne
kreten te storen, hen genaderd en gedwongen om acht gemagtigden te benoemen , ten einde met hem en de overheid op het
stadhuis te onderhandelen. Hierop had hij snel, maar bedacht
zaam, zes artikelen ontworpen, waartoe die afgevaardigden hunne
toestemming gaven en waarmede de stedelijke regering zich van
harte vereenigde. Daarin was bepaald, dat de sleutels der stad
zouden blijven berusten bij den Prins en bij Hoogstraaten ; dat de
wacht door burgers en soldaten gezamenlijk zou waargenomen
worden, dat de overheden geene bezetting in de stad zouden
toelaten, en dat aan de burgerij de zorg zou opgedragen worden
voor hunne privilegiën, inzonderheid voor dat der zoogenaamde
Blijde Inkomste (2).
(1) Bon, III, 159«, die in zijn werk de » regtvaardiging » heeft ingelijfd,
terzelfder tijd door de overheid van Antwerpen in het licht gegeven.
(2) BOR, III. 109 sqq.
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Toen deze schikkingen der op de Meir vergaderde menigte
door hare afgevaardigden voorgelegd werden, vonden zij geen'
bijval. De Calvinisten eischten de sleutels der stad. Zij verkozen
niet naar iemands goeddunken opgesloten te worden. Zij hadden
reeds gedreigd het stadhuis in de lucht te doen springen, indien
hun de sleutels niet ter hand werden gesteld (1). Zij vorderden
dat men burgers, zonder onderscheid van godsdienst, in plaats
van gehuurd krijgsvolk, op het marktplein voor het stadhuis de
wacht liet betrekken.
Reeds begon de avond te vallen en nog was men tot geene
vaste schikking gekomen. Desniettemin werd er een tijdelijke wa
penstilstand gesloten , naardien men op het stuk van de wacht
toegaf. Van weerskanten kwam men overeen, dat de burgers,
Calvinisten en Lutherschen zoowel als Katholieken, tot bescher
ming der stad gebezigd zouden worden. Met schrander overleg
evenwel werden de Calvinisten, welke voor die dienst afgezon
derd waren, niet op het plein voor het stadhuis, maar op de
wallen en bij de poorten op wacht uitgezet.
Men bragt een' nacht door van verschrikkelijke spanning en
bange verwachting. De magt der vijftienduizend muitelingen bleef
gelegerd en verschanst op de Meir, met geladen geweer en het
geschut in gereedheid. Men hoorde den ganschen nacht woeste
kreten: „Lang leven de Geuzen!" en „Papen uit!" en andere
veelbeduidende leuzen; doch er had geen ernstiger uitbarsting
plaats.
Den geheelen volgenden dag bleven de Calvinisten in hunne
verschansing, de Katholieken en de stadswachten op hunne pos
ten digt bij het stadhuis. De Prins was in de raadzaal van den
morgen tot den avond bezig, om met het stedelijk bestuur, de
afgevaardigden der Hervormden en de oversten der gilden een
nieuw vredesverdrag te beramen. Tegen den avond was men het
omtrent vijftien Artikels eens, die terstond aan de muitelingen
voorgesteld en , ingeval van afwijzing , met geweld ten uitvoer
gelegd zouden worden. Bij deze schikking was bepaald, dat er
geene bezetting zou zijn; dat de bepalingen van September,
waarin de Hervormde godsdienst op zekere plaatsen binnen de
stad toegelaten was, gehandhaafd zouden worden; dat de ver
schillende partijen zich van weerkeerige beleedigingen te onthou(1) Brief van Sir Thomas Gresham. — BOR t. a. p.
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den hadden ; dat beide bevelhebbers , de Prins en Hoogstraaten ,
de sleutels in bewaring zouden hebben ; dat de stad door sol
daten en burgers te gader , zonder onderscheid van geloof, be
waakt zou worden ; dat men eene bende van vierhonderd ruiters
en eene kleine vloot van oorlogsvaartuigen onderhouden zou tot
verdediging der plaats , en dat de kosten , die zulks beloopen
mogt , door alle standen , geestelijken en leeken , Katholieken en
Hervormden , zonder eenige tiitzondering , gedragen zouden wor
den (1).
Het was het oogmerk geweest , dat beide bevelhebbers , y^ergezeld van de overheid , zich terstond naar de Meir zouden bege
ven, om den oproerlingen deze schikking voor te leggen. De
avond was echter reeds gevallen en men had vernomen , dat het
misnoegen der Calvinisten eerder aangegroeid dan verminderd was;
zoodat het zich betwijfelen liet of zij de schikking wel zouden
aannemen. Het was daarom noodzakelijk, het aanbreken van den
volgenden dag af te wachten, liever dan een nachtelijk gevecht
in de straten uit te lokken.
Den geheelen nacht werkte de Prins onophoudelijk door, om
voorzorgen te nemen tegen den dag van morgen. De Calvinisten
hadden heftig hun afkeer van elke redelijke schikking laten blij
ken. Zij hadden gedreigd onverwijld de godsdienstige gestichten
en de woningen van alle vermogende Katholieken te plunderen
en alle Papisten de stad uit te drijven. Zij hadden de Lutherschen opgeroepen , om zich met hen tot den opstand te veree
nigen , en hun , in geval van weigering , hetzelfde lot gedreigd ,
dat de Katholieken wachtende was (2). De Prins , zelf Luthersch
en niet geheel vrij van het algemeen vooroordeel tegen de Cal
vinisten , wier geloof hij later omhelsde , was grondig bekend
met de treurige omstandigheid , dat er in die dagen even hevige
vijandschap bestond tusschen Calvinisten en Lutherschen, als tussehen Hervormden en Katholieken. Hij maakte nu van dien partijgeest en van zijnen invloed op diegenen , welke der Augsburgsche Confessie toegedaan waren , gebruik , om de stad te redden,
Hij onderhield zich in den loop van den nacht met de predikan
ten en de voornaamste leden der Luthersche gemeente , en wist
hen over te halen , om bij deze gelegenheid met de Katholieken
en alle vrienden van orde een verbond te sluiten tegen een' hoop
(1) BOR, III. 158. — (2) Ibid.
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ballingen en weggeloopen schelmen, die de stad met brandstich
ting en plundering bedreigden. De Lutherschen vatten in de stilte
van den nacht de wapenen op en legerden zich ten getale van
drie of vierhonderd, aan den kant der rivier, in de nabijheid
van het klooster St. Michaël. Ook ontbood de Prins de dekens
van al de uitheemsche handelsvereenigingen , Italiaansche , Portugesche, Engelsche, en van de Hanze-steden; verpligtte hen om
tot bescherming der stad mede te werken, en gebood hun, elk
in zijne factorij, in de wapenen te blijven, vaardig om op den
eersten wenk onmiddellijk te handelen. Er werd afgesproken, dat
men hen van oogenblik tot oogenblik van den stand van zaken
zou verwittigen (1).
In den morgen van den 15den bood de stad Antwerpen een
ontzettend schouwspel aan. Drie onderscheidene legers waren op
verschillende punten binnen hare muren in slagorde geschaard.
De Calvinisten, vijftienduizend man sterk, lagen in hunne ver
schansing op de Meir ; de Lutherschen , van wapenen voorzien en
brandend van begeerte om aan den slag te komen , bevonden
zich bij St. Michaël; de Katholieken en de geregelde troepen der
stadswachten waren op het plein geschaard. Tusschen vijfender
tig en veertigduizend man waren op de been, volgens de gematigdste opgaaf (2). Alle partijen waren opgewonden en heet op het
gevecht. Hevig blaakten de vlammen van den godsdiensthaat in
aller gemoed. Vele boosdoeners en veroordeelden , die ten ge
volge der jongste gebeurtenissen in Antwerpen een toevlugtsoord
gevonden hadden , bevonden zich in de gelederen der Calvinis
ten , aldus eene heilige zaak ontwijdende en eene dweepende
partij met bloedige voornemens bezielende. De Papisten zouden
nu eindelijk eens op hunne beurt gekweld en gejaagd worden ,
(1) BOR, III. 158, 159, STBADA, VI. 252, 253, HOOFT. III. 120,
122. — Brief van Sir Thomas Gresham.
(2) De regering schatte het aantal der gewapende Calvinisten alleen op veertienduizend. (Correspond. de Marg. d'Antriche, 226, 227). — Sir Thomas Gresham
begrootte hen op tienduizend gewapende en strijdbare mannen , terwijl hij het
geheele bedrag van weerszijde op vijftigduizend stelde: «So that , Sir, by cre2ible report, there rose up of all sort above fyftie thonsand menne very well
armed.» — Brief van 17 Maart 1567 bij BUBGON).
De Prins van Oranje, die in zijne begrootingen bij dergelijke aangelegenhe
den steeds gematigd was, schatte de geheele magt van weerskanten op niet
meer dan acht-en-twintig-duizend. » Dan E. L. mogen uns vertrauen das zu
baiden Seiten in die acht und zwanzigthauseud bewerter man gewesen seindt. »
(Brief aan Landgraaf Wilhelm, Archives et Correspond., III. 59). Dit heeft
uitsluitend betrekking op gewapende en weerbare mannen.
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zoo als zij jaren lang de Hervormden vervolgd hadden. „ Laat
ons de mannen, die zich vetgemest hebben met den roof van
uitgeplunderde Christenen , op dezelfde wijs behandelen ! Laat
hunne huizen geplunderd, hunne lijken den honden voorgewor
pen worden ! " — zoodanig waren de kreten door duizende ge
wapende mannen geuit.
Aan den anderen kant zagen de Lutherschen , even vertoornd
en even rijk als de Katholieken, in elken Calvinist een roover
en moordenaar. Zij dorstten naar hun bloed ; want de geest van
godsdienstijver , het bijzonder kenmerk dier dagen , laat zich
moeijelijk begrijpen in onze koelere, ongelooviger eeuw. Er be
stond alle waarschijnlijkheid, dat er dien dag in Antwerpen's stra
ten een bloedig gevecht zou plaats grijpen ; een algemeene strijd,
waarbij de stad, wie ook de overhand verkrijgen mogt, zeker
aan brandstichting , plundering en mishandeling ten prooi zou
zijn. Dat zou , volgens het eenstemmig getuigenis van ooggetui
gen en geschiedschrijvers uit dien tijd , van allerlei landaard en
geloof, onfeilbaar gebeurd zijn , ware 't niet door den moed en
de wijsheid van een enkel man verhinderd. Willem van Oranje
wist, wat het gevolg zou zijn van eenen strijd, besloten binnen
de muren van Antwerpen. Hij voorzag de gruwelijke verwoesting,
die te wachten stond; de verslagenheid, waarin elk hart in de
stad gedompeld zou worden. „ Geene menschen waren ooit zoo
wanhopig en belust om te vechten" (1), zeide Sir Thomas Gresham, die elk uur dacht opgeroepen te worden om aan den strijd
deel te nemen. Zoo de Prins dien morgen niet in staat was, het
dreigend onheil af te wenden , dan had geene andere magt on
der den hemel Antwerpen van den ondergang kunnen redden.
De artikelen, welke den 1 4^° in gereedheid gebragt waren,
hadden reeds de goedkeuring verworven van de vertegenwoordi
gers der Katholieke en der Luthersche belangen. "Vroeg in den
ochtendstond werden zij voorgelezen aan de gewapende vereenigingen op het plein en bij St. Michaël, en met luide toejuiching
aangenomen. Het was thans noodig , dat ook de Calvinisten ze
aannamen, of het krakeel zou onmiddellijk met de wapenen wor
den uitgemaakt. Te tien ure reed Willem van Oranje , vergezeld
van zijn' ambtgenoot Hoogstraaten en eene bezending uit de ste
delijke overheid, en door honderd ruiters gevolgd, naar de Meir.
(1) Brief van den 17den Maart bij BURGON.
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Zij droegen roode sjerpen over hun harnas (l) , als eene onderscheidingsleuze voor al degenen, die zich vereenigd hadden om
het oproer te dempen. De vijftienduizend Calvinisten, zoo woest
en teugelloos als ooit , behielden eene dreigende houding. Even
wel vergunde men den Prins tot op het midden van het plein
te rijden. Vervolgens werden de artikelen op zijn bevel overluid
gelezen , waarop hij met groote bezadigdheid enkele opmerkin
gen liet volgen. Hij toonde aan , dat deze schikking op de ver
gunningen van September berustte, dat het regt van godsdienst
oefening toegestaan, eene uitheemsche bezetting verboden was en
dat er verder van weerszijde niets met regt verlangd of met eere
toegegeven kon worden. Hij verwittigde hen, dat eene tegenstribbeling van hunne zijde hopeloos zou zijn, daar de Katholieken
en Lutherschen , die het allen over de regtmatigheid dezer schik
king eens waren, nagenoeg dubbel zoo talrijk waren, als zij. Hij
bezwoer hen derhalve met den grootsten ernst en met de meeste
hartelijkheid , hunne goedkeuring aan het voorgesteld vredesver
drag te kennen te geven , door de woorden , waarmede hij be
sluiten zou, hem na te zeggen. Daarop riep de Prins met eene
krachtige stem uit : „God behoede den Koning!" Het was de laatste
maal, dat men die woorden hoorde van de lippen van den man,
wien Filips reeds op zijne bloedrol geschreven had. De menigte
der Calvinisten aarzelde een oogenblik ; toen hieven zij , buiten staat
zijn' stillen invloed te weerstaan en door zijne verstandige taal
overreed, eenstemmig den daverenden kreet uit: Vive Ie roi!
Het heldenfeit was volbragt, de vrede aangenomen, de gevreesde
strijd afgewend , Antwerpen gered. De gemagtigden der Calvinisten
namen de artikelen thans plegtig aan en onderteekenden ze. Vrien
delijke woorden werden er thans gewisseld tusschen de verschil
lende< partijen onder de burgers , die nog slechts één uur te voren
naar elkanders bloed hadden gedorst ; het geschut en andere
krijgsbehoefteu werden aan de tuighuizen weder teruggegeven ;
Calvinisten , Lutherschen en Katholieken , allen leiden de wapenen
neder, en te drie ure was de stad geheel in rust. Vijftigduizend
gewapende mannen waren er , volgens sommige opgaven , op de
been geweest; maar na drie dagen van angstige verwachting, was
geen enkele verongelijkt, en de opschudding volkomen tot be
daren gebragt (2).
(1) BOR. — Brief van Sir Thomas Gresham.
(2) BOR, III. 159. HOOFT, IV. 121, 122. STRADA, VI. 352, 253. Archives et Correspond. , III. 48—52, 58, 59.
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De Prins had zich in waarheid van den ouderlingen wrok der
Protestanten tot een goed oogmerk bediend ; hij had bloedstorting
verhinderd door middel van dezelfde wapenen , waarmede de strijd
gevoerd zou zijn. Ware het mogelijk geweest voor een' man, als
Willem den Zwijger, den troon te bekleeden, waarop Filips de
Sluwe gezeten was, hoe verschillend had niet de geschiedenis van
Spanje, het lot van de Nederlanden kunnen zijn! — Gresham had
echter gelijk , toen hij giste , „ dat de Landvoogdes en het Hof
de zaak niet goed zouden opnemen. „ Margaretha van Parma was
onbekwaam om zulk een' geest als dien van Oranje te begrijpen,
of zijne inspanning en ijver op den regten prijs te stellen. Zij was
omgeven door gewetenlooze en loontrekkende krijgslieden, die den
burgeroorlog als de meest winstgevende van alle ondernemingen
beschouwden. De „ Albedrijf, Mansfeld „ de Graven van Aremberg
en Meghen, de Hertog van Aerschot, de bloeddorstige Noircarmes
berekenden reeds hun aandeel in de aanstaande verbeurd verkla
ringen. In den doodelijken worstelstrijd , die met snelheid naderde , zou er goud voor het grijpen zijn , al mogten ook geene
eervolle lauweren hunne zwaarden omkransen. „Meghen loopt met
zijne keurbende het land af, " schreef Willem van Oranje aan den
Landgraaf van Hessen , „ en brengt er velen tot armoede. Aremberg doet hetzelfde in Friesland. Zij zijn er alleen op bedacht,
hoe zij onder voorwendsel van godsdienst de arme Christenen tot
stof mogen vergruizen en rijk en magtig worden van dezer goed
en bloed" (1).
De heer de Beauvoir vorderde in een' brief aan de Hertogin
al de goederen van Tholouse en diens broeder St. Aldegonde,
als zijn loon voor de overwinning bij Austruweel (2) , terwijl Noir
carmes op datzelfde oogenblik gereed stond, te Valencyn die loop
baan van moord en plundering aan te vangen , die hij eenige jaren
later te Bergen voortzetten, en die zijn naam met schande over
laden zou.
Zon van zulk eene Landvoogdes; door zoodanige raadslieden
omringd, het werk van Willem van Nassau's hand bijval hebben
kunnen verwerven ? Wat bekommerde het dezen , of bloedstortins
en plundering verhinderd was in eene der rijkste en meest bevolkte
steden der Christenheid ? Waren slagting en plundering niet juist
de voorwerpen , waarmede zij zich verlustigden ? En wat vrees(1) Archives et Correspond. , III. 39.
(2) Correspond. de Philippe II., I. 540.
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lijker misdaad kon er tegen God en Filips begaan worden, dan,
zoo als de Prins zoo even gedaan had , aan Calvinisten en Lutherschen in een Christelijk land het regt van godsdienstoefening
toe te staan? Zoo als zich verwachten liet, noemde Margaretha
van Parma dan ook de vreedzame schikking, waardoor Antwerpen
gered was , „ een nieuwerwetsch en buitensporig verdrag , " en
was niet van zins , hetzij aan den Prins , hetzij aan de over
heid hare goedkeuring daarover te kennen te geven (1).
(1) Correspond. de Margnérite d'Autriche , 227.

TIENDE HOOFDSTUK.

Egmont en Aerschot voor Valencyn. — Gestrengheid van Egmont. —
De stad geeft zich over, — Vlugl en gevangenneming der pre
dikanten. — Teregtstelling van La Grange en de Bres. — Af
grijselijke wreedheid te Valencijn. — Gevolgen van liet te onder
brengen van Valencyn. — De Hertogin te Antwerpen. — In
Spanje besluit men tot een' gewapenden inval in de provinciën. —
Benoeming van Alva. — Verontwaardiging van Margaretha. —
Zending van de Billy. — Voorgewende overkomst van Filips. —
De Hertogin poogt Oranje tot hare zijde over te halen. — Zending
van Berty. — Zamenkomst van Oranje en Egmont te Willebroek. — Oranjes brieven aan Filips, Egmont en Horne. —
Oranje vertrekt uit de Nederlanden. — Brief van I'ilips aan
Egmont. — Geheim berigt door Oranje ontvangen. — La Torre
tot Brederode afgezonden. — Brederode's vertrek en dood. —
Dood van den Markgraaf van Bergen. — Verslagenheid in de
provinciën. — Groote landverhuizing. — Wreedheden op de aan
hangers der nieuwe godsdienst uitgeoefend. — Plakkaat van de»
248ten Mei. — Verbolgenheid des Konings.

Valencyn, welks lot met den afloop dezer verschillende gebeur
tenissen in zoo naauw verband stond , zag nu sidderend zijnen
val te gemoet. Noircarmes had de stad al enger en enger inge
sloten, en met vindingrijke wreedheid vele Calvinisten uit Doornik
gedwongen, om als schansdelvers in de loopgraven tegen hunne
eigene geloofsbroeders in Valencyn te dienen (1). Nadat ten gevolge
(1) PASQUIER DE IA BARRE MS. f». 92. MS. van Valencyn.
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van Tholouse's nederlaag al de plannen van Brederode , om het
beleg te doen opbreken , in duigen waren gespat, had de Hertogin
Valencyn op nieuw laten opeischen, en tevens brieven gezonden,
waarin de burgers met den uitslag van het gevecht bij Austruweel
bekend werden gemaakt. Dit berigt vond geen geloof. Egmont en
Aerschot echter , aan welke Margaretha deze laatste boodschap aan
de stad opgedragen had, bestraften de afgevaardigden, die met
hen kwamen onderhandelen , op scherpen toon over hunne onbe
schaamdheid , dat zij het waagden het woord der Landvoogdes te
betwijfelen. Beide edellieden hadden hun kwartier opgeslagen in
het kasteel Beusvraige , op eene mijl afstands van Valencyn. Hier
ontvingen zij eenige gemagtigden uit de stad, waarvan de helft
Katholieken waren, door de overheid benoemd, en de andere helft
Calvinisten , door hun' kerkeraad gekozen. Men verwittigde deze
afgevaardigden, dat de Hertogin de stad kwijt wilde schelden, wat
zij vroeger misdaan had , onder voorwaarde , dat zij nu onverwijld
de poorten openen , bezetting innemen en in de volslagen opheffing
van alle eeredienst behalve de Roomsche , zonder morren berusten
zou. Daar bijkans de geheele bevolking het Calvinistisch geloof
beleed , konden deze voorwaarden bezwaarlijk gunstig worden ge
acht. Men voegde er evenwel bij , dat aan de Hervormden veertien
dagen zouden vergund worden , om hun eigendommen te gelde te
maken en uit het land te wijken.
Na met hunne lastgevers in de stad beraadslaagd te hebben,
keerden de afgevaardigden den volgenden dag met andere voor
stellen terug, van welke het zich evenmin verwachten liet, dat üij
bij de regering bijval zouden vinden. Zij boden aan, bezetting in
te nemen , mits de soldaten op eigen kosten zouden leven , zonder
dat men de burgerij voor hun onderhoud , huisvesting of soldij ,
met eenige belasting bezwaarde. Zij vorderden, dat men alle in
beslag genomen eigendommen teruggeven en alle van verraad aan
geklaagde personen in vrijheid stellen zou. Zij verlangden de on
voorwaardelijke herroeping van het plakkaat, waarbij de stad voor
oproerig verklaard was , tegelijk met een borgtogt van de ridders
van het Gulden Vlies en van den Raad van State , dat men de
bepalingen van het voorgeslagen verdrag met naauwgezetheid zou
nakomen.
Zoodra deze bepalingen aan beide edelen voorgelezen waren,
borst de Hertog van Aerschot in een schaterend gelach uit. Hij
verklaarde , dat niets bespottelijker was , dan dat zoodanige voor
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stellen , die alleen eenen overwinnaar pasten , die den vrede voor
schreef, te berde gebragt werden door eene fel in het naauw gebragte stad, die geheel van 's belegeraars genade afhing. Egmont
deelde niet in den vrolijken luim van den Hertog: hij geraakte
integendeel in razende drift. Hij zwoer, dat de stad tot asch ver
brand en elk harer inwoners over de kling gejaagd zou worden
voor de onbeschofte taal , die zij zich aldus verstout hadden tot
een allergoedertierenst vorst te rigten. Hij gebood aan de sidde
rende afgevaardigden oogenblikkelijk terug te keeren, en met de
volslagen verwerping van hunne bepalingen tevens zijn bevel over
te brengen, dat het voorstel der regering binnen een tijdsverloop
van drie dagen aangenomen moest worden.
De gemagtigden vielen Egmont te voet en smeekten hem om
genade. Zij verzochten hem , ten minste dat bevel door eene andere
hand te zenden dan de hunne , en hun verlof te geven om de
stad te verlaten. Zij zouden , volgens hun zeggen , lid voor lid
door de razende inwoners verscheurd worden , indien zij het waag
den met zoodanigen last voor hen te verschijnen. Egmont echter
verzekerde hun, hen aan handen en voeten gebonden in de stad
te zullen zenden, als zij niet oogenblikkelijk zijne bevelen gehoor
zaamden. Zoo moesten de afgevaardigden met bezwaarde harten
en met die bittere vrucht hunner onderhandelingen huiswaarts
keeren. Het voorstel werd , zoo als van zelf sprak , verworpen ;
maar het somber voorgevoel der gemagtigden aangaande het lot,
dat zij -van hunne eigene medeburgers te wachten hadden, werd
geenszins vervuld (1).
Nu nam men oogenblikkelijk maatregelen om de stad te be
schieten. Egmont daalde met gevaar van zijn leven, in de gracht
af, om de werken te verkennen, en eenig plan te vormen ten
opzigte van het verkieslijkst punt, waarop de batterijen gerigt
moesten worden. Nadat hij den uitslag van zijn onderzoek aan
Noircarmes medegedeeld had , keerde hij naar Brussel terug , om
van al het verrigte der Landvoogdes verslag te doen. Zekerlijk,
thans was de Graaf ver genoeg van Willem van Oranje afgeweken
en leide voor de belangen der dwingelandij eene geestkracht aan
den dag , die zich genoegzaam door geene bedenkingen meer terug
houden liet. Velen , die zich door zijn edelaardig gedrag van vroegeren tijd hadden laten misleiden, trachtten zichzelven diets te
(1) PONTUS PAYEN MS. — MS. van Valencyn.
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maken , dat hij slechts eene rol speelde. Noircarmes evenwel (en
niemand was meer bevoegd , om het vraagstuk te beslissen) gaf
uitdrukkelijk zijn volkomen vertrouwen te kennen in Egmont's
koningsgezindheid (]). Margaretha had met warmte die lofredenen
beantwoord, met goedkeuring geheime brieven van Egmont aan
Noircarmes gelezen, en hare bijzondere achting en genegenheid
voor den Graaf te kennen gegeven. Egmont had ook zonder tijd
verlies aan Filips geschreven ; hij meldde hem , dat hij de ge
schiktste plek uitgekozen had om de hardnekkige stad Valencyn
plat te schieten , terwijl hij zijnen spijt betuigde , dat hij de acht
of tien vendelen , die thans te zijner beschikking stonden , niet
vroeger had kunnen krijgen , daar hij alsdan in staat geweest zou
zijn, om vele opschuddingen te dempen; maar aan den anderen
kant zijnen vorst geluk wenschte , dat de predikanten allen op
den loop , de Hervormde godsdienst onderdrukt en het volk ont
wapend waren. Hij verzekerde den Koning, dat hij geene poging
wilde verzuimen om elke vernieuwing der beroerten te verhinderen ,
en drukte de hoop uit, dat Zijne Majesteit, in spijt van de laste
ringen , waarin de tijd zoo vruchtbaar was , met zijn gedrag tevre
den zou zijn (2).
Noircarmes had middelerwijl zijne batterijen ontmaskerd , en
naauwkeurig volgens Egmont's aanwijzingen zijn vuur geopend (3).
Het geschut speelde het eerst op den zoogeuaamden Witten Toren ,
die toevallig dit oude rijmpje tot opschrift droeg:
Js ieder met het zijn' voldaan ,
Wordt zuiver regt gestreken ,
Dan zal dit werk voltrokken staan ,
Dan zal de stomme spreken (4).

Om de eene of andere onbekende reden werd dit kreupele
rijmpje tot eene onheilspellende profetie verwrongen. Men hield
het voor een zeer slecht voorteeken , dat de batterij het eerst
tegen dezen Sibyllijnschen toren geopend moest worden. Ook lieten
(1) Correspond. de Guillaume Ie Taciturne, II. 502.
(2) Correspond de Philippe II, I. 524.
(3) Poimis PAYEN , MS. — Correspond. de Philippe II , t. a. p1.
(4) «Qnand chascnn sera satisfaict,
Et la justice regnera ,
Ce boulevard sera parfaict,
Et — la muette parlera. /,
MS. van Valencyn.
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de klokken , die den ganschen tijd staande bet beleg de wijzen
van Marot's geestelijke liederen gespeeld hadden, toevallig dien
ochtend van alle torens de wijs hooreu van den twee-en-twintigsten psalm : „ mijn God , mijn God , waarom hebt gij mij ver
laten?" (1)
Het was Palmzondag, de 23'" Maart. De vrouwen en kinderen
gingen treurig langs de straat, met groene takken in de hand en
knielden biddend neder in al de kwartieren der stad. Wanhoop
en bijgeloof hadden zich meester gemaakt van de burgers , die tot
dusver La Noue's bewering gestaafd hadden , dat niemand een
beleg verduren kon, zoo goed als Hugenooten. Zoodra het geschut
begon te spelen, scheen de moed de inwoners te begeven. Vruch
teloos poogden de predikanten hunne kudde te bemoedigen, toen
het dakpannen en schoorsteenen op straat begon te regenen; de
losbarstingen van het geschut werden door een algemeen gejammer
van verschrikte vrouwen beantwoord (2). Den eersten dag reeds
na het openen der batterij , vaardigde de stad aan Noircarmes
eene bezending af, met aanbod van bijna onvoorwaardelijke over
gaaf. Niet de kleinste bres was er geschoten, niet het minst ge
vaar liep men van bestorming ; en toch lieten de burgers , die
zich de achting hunner vijanden hadden verworven, door den
moed , waarmede zij staande het beleg , uitvallen gedaan en geschermutseld hadden , thans alle hoop op de eene of andere mo
gelijke uitkomst varen. Geheel ontzenuwd door hetgeen er in den
jongsten tijd buiten hunne wallen gebeurd was, gaven zij zich
schandelijk op genade of ongenade aan den vijand over. De eenige
voorwaarde , waarmede Noircarmes genoegen nam , was , dat de
stad niet geplunderd en het leven der inwoners gespaard zou
worden (3).
Deze belofte was ondertusschen slechts gegeven om gebroken te
worden. Noircarmes rukte de stad binnen en sloot de poorten. Al
de rijkste burgers, die men, zoo als van zelf sprak, voor de
schuldigste hield, werden oogenblikkelijk in hechtenis genomen.
De soldaten , hoewel hun niet uitdrukkelijk vergund werd de stad
te plunderen , werden bij de inwoners ingekwartierd , welke zij ,
naar het getuigenis van een' Katholiek burger , bijkans eigendun
kelijk beroofden en vermoordden.
(1) MS. van Valencyn.
(2) PONIUS PAYEN, MS. — MS. van Valencyn. Bon, III. 142.
(3) BOR, t. a. p). HOOPT, IV. 129.
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Michaël Herlin, een zeer rijk en aanzienlijk burger, werd dien
eigen dag gevat. De twee predikanten , Guy de Bres en Peregrin
de la Grange , wisten , tegelijk met den zoon van Herlin , door
de Waterpoort te ontsnappen. Toen zij in eene herberg te St.
Amand de wijk genomen hadden , werden zij bij hun avondmaal
opgemerkt door een' boer , die oogenblikkelijk naar den schout
van het dorp snelde , met het berigt , dat sommige personen , die
het voorkomen hadden van vlugtelingen , te St. Amand aangeko
men waren. Een hunner , zeide de aanbrenger , was rijk gekleed
en droeg een' degen met gouden gevest en fluweelen schede. Aan
deze beschrijving herkende de schout den jongen Herlin, en ver
moedde tevens , wie zijne begeleiders waren. Zij werden allen ge
grepen en bij Noircarmes gebragt. De beide Herlin's, vader en
zoon , werden onmiddellijk onthoofd (1). Guy de Bres en Peregrin
de la Grange werden in een vunzig kerkerhol gesmeten, vóór dat
men hen liet ophangen (2). Hier ontvingen zij een bezoek van de
Gravin van Roeulx, die nieuwsgierig was om te zien, hoe de
Calvinisten hun martelaarschap doorstonden. Zij vroeg hun , hoe
zij konden slapen , eten of drinken , beladen als zij waren met zoo
zware ketenen. „Onze regtvaardige zaak en mijn goed geweten,"
gaf de Bres ten antwoord , „ doen mij beter eten , drinken en
slapen , dan hen , die mij geweld aandoen. Deze boeijen zijn mij
roemvoller , dan gouden ringen en halssieraden. Ook zijn zij mij.
nutter ter zaligheid , en als ik ze hoor rammelen , verbeeld ik
mij de muziek van liefelijk stemgeluid en zoete harptoonen te
vernemen" (3).
Deze overspanning verliet die moedige ijveraars geen' oogenblik
Zij hoorden hun doodvonnis aan, „als ware het eene noodiging
ter bruiloft" (4). Zij bemoedigden hunne vrienden, die elkander
bij den optogt naar het schavot verdrongen , met vermaningen
om trouw aan het Hervormd geloof te blijven. Toen La Grange
op de ladder stond, riep hij met luider stem uit, dat men hem
ter dood bragt, omdat hij aan een Christenvolk in een Christenland
het zuiver Woord Gods verkondigd had. De Bres, onder de eigen
galg , verzekerde stoutmoedig , dat ook hij aan die misdaad , en
(1) PONTUS PAFEN, MS.
(2) BBANDT, Reformatie, I. 448, 449.
(3) Ibicl. Hiat. des Martyrs f". 661, 662 bij BBANDT.
(5) «En schickten zich zoo blijmoedelijk tot sterven als of ze ter bruiloft
gingen. » — BBANDT , t. a. pi.
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anders geene, schuldig stond. Hij vermaande zijne vrienden, om
de overheid en alle anderen , die gezag over hen hadden, te ge
hoorzamen , behalve in gewetenszaken ; zich van oproer te onthou
den , maar Gods wil te gehoorzamen. De scherpregter wierp hem
de ladder af, terwijl hij nog bezig was met spreken. Zoodanig was
het uiteinde" van twee welsprekende, doorkundige en hoogst begaafde
godgeleerden.
Vele honderden slagtofl'ers werden in de ongelukkige stad omgebragt. „Zeer vele andere burgers werden er geworgd of ont
hoofd ," zegt een aanzienlijk en Katholiek geschiedschrijver uit
dien tijd; „doch zij waren meest personen van weinig aanzien,
wier namen mij geheel onbekend waren" (1). Al de vrijheden der
stad werden herroepen. Eene verbazende hoeveelheid eigendommen
werd ten voordeele van Noircarmes en de overigen der Zeven
Slapers verbeurd verklaard. Vele Calvinisten werden verbrand,
anderen opgehangen. „Twee jaren lang" zegt een ander Katholiek,
destijds burger van Valencyn, „verliep er naauwelijks eeue week,
dat er geene burgers ter dood gebragt werden , en dikwijls werd
eene groote menigte in eens afgemaaid. Dit alles verwekte zooveel
ontsteltenis bij de goede en onschuldige burgers, dat velen, zoo
spoedig zij konden, de stad verlieten" (2). Indien die goed-e en
onschuldige burgers bij toeval rijk waren, konden zij er verze
kerd van zijn , dat dit in het oog van Noircarmes eene misdaad
zou zijn, waartegen geene goedheid noch onschuld kon opwegen.
Van het lot van Valeneyn had, als ware het met gemeenschap
pelijk goedvinden, geheel het lot der Onroomsche partij afgehan
gen. „De menschen hadden eindelijk geleerd," zegt een ander
Waalsch schrijver, „dat 'sKonings arm ver reiken kon, en dat
hij geene soldaten in dienst genomen had om den rozenkrans te
bidden. Zoo trokken zij dan hunne horens in en bedwongen hun'
kwaden luim , van zins om de eersten weder op te steken en
den laatsten bot te vieren, bijaldien de regering in hare poging
tot onderwerping van Valencyn niet had mogen slagen " (3). Het
was de regering echter gelukt, en uiterst groot was de verslagen
heid ; de algemeene onderwerping volgde onmiddellijk en was
zelfs laaghartig. „De inneming van Valencyn," schreef Noirearmes aan Granvelle, „heeft een wonder gewrocht. Al de andere
(1) I'ONTUS PAYEN, MS. »Beaucoup d'autres bourgeois receurent depuis
pareil traictement, qui estoient personnages de petite qualité et a moy incognus. /
(2) MS. van Valencyn. — (3) RENOM DE TRANCE, MS., I. 35, 37.
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steden gaan mij tegemoet , met den strop om den hals " (1).
Nergens bood men weerstand. Doornik was verpletterd; "Valencyn , 's Hertogenbosch en alle andere plaatsen van belang namen
zonder eenig morren bezetting in. Zelfs Antwerpen had voor de
laatste maal geworsteld, en zoodra Oranje de stad den rug had
toegekeerd, knielde het in het stof, om zich het gebit te laten
aanleggen. De Prins had door zijnen moed en zijne wijsheid een'
Moedigen strijd binnen de wallen vermogen af te wenden ; doch
alleen zijne persoonlijke tegenwoordigheid kon den inwoners , nu
het overige des lands tot onderwerping gebragt was, eenen z\veem
van godsdienstvrijheid waarborgen. Den 26slen April rukten zes
tien vendelen voetvolk , onder aanvoering van Graaf Mansfeld ,
de poorten binnen (2). Den 28»'™ bezocht de Hertogin de stad,
waar men haar eerbiedig ontving, maar waar hare oogeu geër
gerd werden door „het verfoeijelijk, treurig en afzigtelijk schouw
spel," zoo als zij het noemde, van uitgeplunderde kerken" (3).
In de oogen van allen , die hun vaderland en hun volk lief
hadden , moest het gezigt van een ontvolkt land , welks aloude
regten door onbeschoft geweld vertrapt werden, welks bewoners
bij menigte uitweken , alsof er de pest woedde , waar bijna in
elk dorp galgen en schavotten waren opgerigt, en algemeen angst
vallige bezorgdheid heerschte voor nog zwaarder rampen , die
eerlang stonden te volgen, een nog veel treuriger, afzigtelijker ,
verfoeijelijker schouwspel zijn.
Want nu was het besloten , dat de Hertog van Alva , aan het
hoofd van een Spaansch leger, onverwijld naar de Nederlanden
vertrekken zou. Een reeds onderworpen land moest verpletterd en
elk spoor zijner oude vrijheden vernietigd worden. Waren die ge
westen weleer de zetel van burgervrijheid , van wetenschap, kunst
en letteren, en met een' voorbeeldeloozen voorspoed in handel en
nijverheid gezegend , gewapenderhand overweldigd , dan zouden
ze voortaan van den kabinetsraad te Madrid volstrekt afhanke
lijk gemaakt worden. Een bekrompene, boosaardige pilaarbijter,
door eenige Spaansche grooten omgeven , en gezeteld aan het
ander uiteinde van Europa , zou voortaan eene willekeurige heer
schappij uitoefenen over landen, welke eeuwen lang het voor-

(1) GACHARD , Gnillanme Ie Taciturne , II. pre'face CXLI , note 2.
(2) GACHARD, t. a. p, LXXXtX.
(3) Correspond. de Guillaume Ie Taciturne, II. 383—386.
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regt genoten hadden van een inlandsch bestuur en van een rege
ringsstelsel, dat al zeer nabij kwam aan een gemeenebest. Dat
was de staatkunde , door Granvelle en Espinosa (1) uitgedacht ;
en om deze aan de Nederlanden met geweld op te dringen, had
de Hertog van Alva den 15den April Madrid verlaten.
Het was zeer natuurlijk, dat Margaretha van Parma veront
waardigd moest zijn, toen zij zichzelve aldus als nutteloos op
zijde geschoven zag. Zij verbeeldde zich magtig groote aanspraken
verworven te hebben door de wijze, waarop de jongste oproerige bewegingen gedempt waren , zoodra als Filips , na eindeloos
dralen, haar eindelijk van geld en krijgsbehoeften voorzien had.
Daarom gaf zij in een' brief aan haren broeder op zeer scherpen
toon haar misnoegen te kennen. Zij was steeds in haar doen be
lemmerd geweest, zeide zij, omdat hij haar gezag besnoeide. Zij
klaagde, dat hij zich aan haar' goeden naam of zielrust zoo weiuig gelegen liet liggen. In weerwil van alle beletselen en geva
ren, had zij eindelijk het land tot rust gebragt , en nu zou een
ander er de eer van inoogsten. Zij zond ook den heer de Billy
naar Spanje , met oogmerk om Zijne Majesteit mondeling voor
te houden , hoe ongeraden het was , bij den stand van zaken ,
den Hertog van Alva met een Spaansch leger naar de Neder
landen te zenden (2).
Margaretha won echter met hare brieven en haren zendeling
niets, dan eene duchtige bestraffing van Filips, die niet gewoon
was, zelfs van zijne zuster niet, woorden van vermaning te dul
den. Zijn besluit stond vast. Allen moesten thans volkomen on
derwerping bewijzen. Hij was ten hoogste verbaasd en ontevre
den , " zeide hij , „ dat zij het waagde , hem met zulk eene drift
en op zoo stelligen toon te schrijven. Al ontving zij ook geen
ander loon , dan de roem van de dienst van God hersteld te
hebben, dan nog behoorde zij den Koning haren dank te betui
gen , dat hij haar daartoe de gelegenheid gegeven had " (3).
Nog ging men steeds voort met goedertierene bedoelingen te
veinzen, en hield ook het ijdel voorgeven van 's Koning over
komst vol. Alva en zijn leger kwamen louter om voor den Ko
ning den weg te banen , die zichzelven nog steeds afschilderde ,
als „goedig en vriendelijk, traag tot toorn, en afkeerig van bloed(1) Bekentenissen van Del Rio.
(2) PONTUS PAYEN MS. Correspond. de Philippe , II., I. 536.
(3) Correspond. de Philippe II., I. 523 , 540.
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storting." Oppervlakkige menschen geloofden , dat de Koning
werkelijk in aantogt was, en hoopten wonderen van zijne komst.
De Hertogin wist beter. De Paus sloeg er geen oogenblik geloof
aan , zoo min als Granvelle , de Prins van Oranje en de raadsheer
d'Assonleville. „ Zijne Majesteit ," zegt de Waalsche geschiedschrij
ver, die uit d'Assonleville's papieren putte, „had vele drangredenen om niet te komen. Hij hield van rnst, hij was in den grond
een bureauman , kenmerkte zich door koelbloedigheid en zedig
heid, had een' afkeer van lange reizen, vooral van zeetogten ,
die hem zeer zuur vielen. Daarenboven was hij toen bezig met
het bouwen van zijn steenen rooster (het Escuriaal) , en dat met
zooveel lust en ijver , dat het hem onmogelijk was , het land
te verlaten " (1). Die uitmuntende redenen waren voldoende , om
den monarch terug te houden, en in zijne plaats een' veldheer
te zenden , die zeker wel niet koelbloedig of zedig genoemd kon
worden , en wiens hoedanigheden volkomen beantwoordden aan
het werk , dat men van hem verlangde. In waarheid had 's Konings plan om de Nederlanden te bezoeken nooit in iets anders
dan in een ijdel voorgeven bestaan (2).
Aan den anderen kant was Oranje's werk voor het oogenblik
ten einde. Hij had Antwerpen gered ; hij had zijn best gedaan ,
om 's lands vrijheden, de regten des gewetens en het Koninklijk
gezag, zoo ver zij onderling bestaanbaar waren, te handhaven.
Thans moest een ieder klaarblijkelijk één van beide kiezen , of blinde
onderwerping beloven, of de houding van een' opstandeling aan
nemen. Willem van Oranje was dus een opstandeling geworden.
Men had van hem gevergd , dat hij den nieuwen eed afleggen
zou, die door mannen als Mansfeld, Berlaymont, Aerschot en
Egmont volvaardig afgelegd was ; een' eed , om elk bevel , dat
hem toekwam , tegen wien en waar ook , zonder eenig voorbe
houd of bepaling , te gehoorzamen (3) , en hij had uitdrukkelijk
en bij herhaling dien eisch van de hand gewezen. Hij had ge
durig op nieuw aangedrongen , om uit al zijne posten ontslagen
te worden. De Hertogin, meer en meer begeerig, een personaadje van dien invloed voor de zaak der dwingelandij te win
nen, had het hem uiterst lastia; gemaakt met haren aandrang.
„ Een man van zulk een edel hart , " schreef zij aan den Prins ,
(1) RENOM UE FRANCE MS., I. 29.
(2) «Nihil profectionis inerat, praeter speciem ," zegt STRADA, VI. 280.
(8) GROEN VAN PRINSTERER , Archives etc.. III. 43—48.
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„ en die van zulke doorluchtige en trouwe voorouders stamt ,
kan zeker niet vergeten , wat hij Zijner Majesteit en den lande
schuldig is. ' '
Willem van Oranje kende zijne pligten jegens beiden beter,
dan de Hertogin begrijpen kon. Hij beantwoordde deze nieuwe
opeisching door haar te herinneren , hoe standvastig hij de nieuwe
en buitengewone belofte, die men hem had willen afvergen, ge
weigerd had. Zijne oude eeden had hij gestand gedaan, en daar
om achtte hij eene nieuwe verbindtenis onnoodig. Bovendien , een
eed zonder eenige de minste bepaling, wilde hij nimmer afleggen.
Men zou hem bevelen kunnen geven , zeide hij , waartegen zijn
geweten opkwam , die niet bevorderlijk waren voor Zijner Majesteits dienst en onbestaanbaar met de wetten des lands , waarvan
hij de handhaving bezworen had. Daarom bedankte hij ander
maal voor al zijne posten, en gaf zijn voornemen te kennen om
de gewesten te verlaten.
Vroeger had Margaretha hem uitgenoodigd tot een onderhoud
te Brussel , dat hij had afgeslagen , dewijl hij te dier stede eene
zamenspanning ontdekt had , om „ hem een' trek te spelen."
D'Assonleville was reeds naar hem toegezonden , zonder eenig
gevolg. Hij had geweigerd met eene bezending van de ridders
van het Gulden Vlies te Mechelen bijeen te komen, op grond
van denzelfden argwaan, dat men hem lagen leide. Na de stil
ling der beroerten te Antwerpen , schreef Oranje wederom aan
de Hertogin den 1 9den Maart : hij herhaalde zijne weigering van
den eed, en verklaarde, dat hij zich in al zijne posten ten min
ste als geschorst beschouwde, naardien zij geweigerd had, zijn
plegtig ontslag aan te nemen, zeggende, dat zij daartoe geene
volmagt had. Margaretha besloot nu , volgens goeddunken van
den Raad van State, den geheimschrijver Berty, van een' nitvoeiïgen lastbrief voorzien , met eene bijzondere boodschap aan
den Prins naar Antwerpen te zenden. Die deftige ambtenaar kweet
zich bescheidenlijk van zijne taak , verzuimde geene der geijkte
pligtplegingen en voerde met even veel geslepenheid als voegelijkheid de afgesleten gronden aan voor den onbeperkten eed. Hij
toonde op eene minzame wijs de onbetamelijkheid aan , om pos
ten van zoo groote verantwoording , als de Prins thans bekleed
de , in zulk een tijdsgewricht neer te leggen. Hij repte van het
verdriet, dat zoodanige stap den goedigen vorst veroorzaken zou.
Willem van Oranje werd eenigzins ongeduldig, toen deze schrij-
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ver van den Geheimen Raad, een man die van niets dan zegels
en protokollen wist , hem aldus de officiële les las. De schrale
voorraad van alledaagsche , nietsbeduidende volzinnen , die hij
medegebragt had, was al ras uitgeput. Zijne bewijsgronden krom
pen op eens weg voor de verachting, waarmede de Prins ze op
nam. De groote staatsman, die men door zulke ellendige kunst
grepen in verderf, schande en dood zocht te lokken, vroeg met
verontwaardiging , of men dan werkelijk verwachtte , dat hij zelf
door het onderteekenen van nieuwe verbindtenissen bekennen
zou, de vroeger bezworene gebroken te hebben? — en dat hij
zich onteeren zou door een' onvoorwaardelijken eed , die hem in
de noodzakelijkheid brengen kon , om zijne eeden aan de aloude
landsregten en aan den Keizer te breken ? — dat hij er in be
willigen zou, om de godsdienst-plakkaten, waarvan hij een af
schuw had , ten uitvoer te laten brengen , en Christenen , om
hunne godsdienstige denkwijs , als een scherpregler te behande
len : eene taak , waartegen zijn hart opkwam ? — dat hij zich door
eene onbepaalde belofte binden zou , op grond van welke men
van hem vergen kon, dat hij zijne eigene gemalin ter dood liet
brengen , daar zij Luthersch was ? — Daarenboven , kon men
veronderstellen , dat hij zonder voorbehoud alle bevelen gehoor
zamen wilde, die hem in den naam Zijner Majesteit toegezonden
zouden worden, als des Konings vertegenwoordiger welligt iemand
was , wiens meerderheid het iemand van zijnen stam kwalijk pas
sen zou te erkennen? — Moest Willem van Oranje onbeperkte
bevelen ontvangen van den Hertog van Alva? — Na met ver
ontwaardiging dien naam geuit te hebben, zweeg de Prins stil (1).
Het was allerduidelijkst , dat menschen , die van niets dan lou
ter vormen wisten , op dien man geenen indruk konden maken.
Nadat de goede Berty zijn werkwoord door alle wijzen eu tij
den vervoegd had, keerde hij met zijn verslag van het mondo-esprek tot de groene tafel in de raadzaal terug. Alvorens echter
afscheid te nemen, haalde hij Oranje over tot een onderhoud met
den Hertog van Aerschot, Graaf Mansfeld en Graaf Egmont (2).
Die gedenkwaardige bijeenkomst vond plaats te Willebroek, een
dorp halverwege tusschen Antwerpen en Brussel, in de eerste
week van April. De Hertog van Aerschot werd verhinderd die
(1) STRADA, VI. 265—268. HOOFT, IV. 130. Correspond. de Gnill. Ie
Tacit., II. 354, 355—369, 370, 391—417.
(2) STRADA, VI. 26S,
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bij te wonen ; doch Mansfeld en Egmont — vergezeld van den
trouwen Berty, om weder verslag op te maken — verschenen op
den behoorlijken tijd (1). Voor Mansfeld had de Prins nooit veel
genegenheid gevoeld; maar tusschen hem en Egmont had er al
tijd eene teedere en opregte vriendschap bestaan , in weerwil vau
het verschil hunner karakters , de onophoudelijke kunstgrepen ,
door het Spaansche Hof gebezigd om hen te scheiden , en de
onoverkomelijke kloof, die er thans bestond tusschen beider stand
punt ten aanzien van de regering.
Dezelfde afgezaagde bewijsgronden en redekunstige wendingen
kwamen weder te berde in het gesprek tusschen Oranje en de drie
andere heeren , terwijl de Prins ten slotte uitdrukkelijk verzeker
de , dat hij zich van al zyne posten ontslagen beschouwde en ge
reed stond , de Nederlanden te verlaten om zich naar Duitschland
te begeven. Had zich de bijeenkomst louter tot dit afgemeten
onderhoud bepaald, dan zou zij voor de geschiedenis maar wei
nig belangrijks gehad hebben. Egmonts keuze was gedaan. Eenige
maanden geleden had hij zijne bereidwilligheid bezworen, om al
diegenen voor vijanden te houden , die ophielden , zich als trouwe
onderdanen te gedragen, en zonder bezorgdheid te koesteren, dat
het land in de handen van Spanjaards overgeleverd zou worden,
bij openlijke verklaring elk voornemen verworpen , om , in welk
geval ook, tegen den Koning de wapenen op te vatten (2). Zijn
volgend gedrag was, zoo als wij gezien hebben, met deze plegtige
verklaringen geheel in overeenstemming geweest. Met dat al hield
de Prins, aan wien hij dus zijne gevoelens vertrouwelijk ontboezemd had, het nog voor mogelijk, zijn' vriend van den afgrond
weg te rukken, op welks rand hij stond, en hem van het lot,
dat hem boven het hoofd hing, te redden. Zijne liefde voor Egmond had, volgens zijne eigene edele en aandoenlijke taal, „te
diep wortel geschoten in zijn hart," om te gedoogen, dat hij bij
deze afscheidsontmoeting eene laatste poging verzuimen zou , al
ware het ook in den raad der Voorzienigheid besloten , dat zijne
waarschuwing in den wind geslagen zou worden.
Volgens elke verstandige geschiedbeschouwing was Filips een
gewetenloos geweldenaar, die zich van Hertog van Braband en
(1) Correspond. de Guill. Ie ïacit., II. 416—418. BERTI'S verslag is ver
loren gegaan. — GACHARD, Guillaume Ie Taciturne, II. p. 417 note. —
Vergelijk STRADA , VI. 268 en 269.
(2) GACHARD, Guillaume Ie Taciturne, II. préface, p. CIX.
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Graaf van Holland en Zeeland tot onbeperkt Koning zocht te
verheffen. WUlem was het, die in stand hield; Filips, die ver
woestte; en de monarch, die aldus het geluk der provinciën ver
welken deed , en gereed stond , hare bevolking door zijne beulen
te vertienen , zou door diezelfde daad zijne eigene magt voor al
tijd ondermijnen en zich van zijn rijkste erfgoed berooven. De
man , in wien hij een' steun had kunnen vinden , ware hij in
staat geweest, diens karakter te begrijpen, en de eeuw te ver
staan , waarin hij tot den troon geroepen was , — die man was
door Filips' eigen dwaasheid in een werktuig verkeerd , waardoor
hij zijne schatbaarste provinciën zich ontnomen en deze eindelijk
weder in eene onafhankelijke republiek herschapen zou zien. Kon
een gezigt als dat , hetwelk de onsterfelijke tooneeldichter voor
een' ander dwingeland en moordenaar uitdacht , aan Filips de
toekomst onthuld hebben, dan had ook hij zijn slagtoffer kun
nen zien , zelf wel geene kroon dragende , doch wijzende op
eene reeks van Koningen , op sommige zelfs , die dubbele wereld
bollen en drievoudige scJiepters droegen , en hun als zijne telgen
toelagchende (1). Maar soortgelijke beschouwingen hadden geen'
invloed op Oranje. Hij wist, dat zijn naam reeds op de lijst der
doodschuldigen stond , en hij wist , dat het geheime doemvonnis
zich ook tot Egmont uitstrekte. Vurig wensöhte hij , dat zijn vriend
de ontberingen der ballingschap , met de kans om voor een wor
stelend land als kampvechter op te treden , boven het jammerlijk
lot verkiezen mogt, waartoe zijn blind vertrouwen hem leidde.
Zelfs toen scheen het nog mogelijk , dat de wakkere krijgsman ,
die zoo kort te voren zijn' degen in de zaak der dwingelandij
bezoedeld had , zijn' beteren naam van weleer weder indachtig
worden mogt. Ware Egmont zijn geboorteland even getrouw ge
weest, als hij, tot dat „hij voor langen tijd van zijn' degen ge
scheiden werd , " aan Filips getrouw was , hij had nog schitte
render lauweren kunnen verwerven, dan welke hij bij St. Quentin en Grevelingen gewonnen had. Was hij gedoemd te vallen,
dan kon hij een' roemrijken dood vinden op het slagveld der
(1) Toespeling op het bekende heksentooneel in den MACBETII , waar deze
BANQUO'S nog ongeboren nakomelingen als droomgestalten voor zich verschij
nen ziet, en daaronder een met drievoudigen schepter. De dichter bedoelde
daarmede natuurlijk JACOBUS I , den eersten vorst , die de kroonen van En
geland , Schotland en Ierland op ziju hoofd vereenigde, en die gezegd werd
van BANQUO af te stammen.
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vrijheid , in plaats van dat akeliger uiteinde , dat hem toen reeds
zoo nabij was , en hem door de waarzeggende woorden van Oranje
aangeduid werd , maar waarvoor zijne luchthartigheid hem niet
toeliet te vreezen. Hij sprak met vertrouwen over de koninklijke
goedertierenheid. „ Helaas , Egmont , " antwoordde de Prins , „ des
Konings goedertierenheid, waarop gij u verlaat, zal u in het ver
derf storten. Och of ik mij vergissen mogt ! Maar ik voorzie te
duidelijk , dat gij de brug zult zijn , die de Spanjaards zullen af
breken, zoodra zij er over getrokken zijn, om in ons land te
vallen" (1). Met deze laatste plegtige woorden besloot hij zijne
poging, om den graaf uit zijne noodlottige zorgeloosheid te doen
ontwaken. Daarop sloeg Willem van Oranje, als ware hij overtuigd,
dat hij zijnen vriend voor de laatste maal zag, zijne armen om
Egmonts hals en hield hem een oogenblik aan zijn hart gedrukt.
Tranen ontvloeiden beider oogen bij dit oogenblik van afscheid ,
en vervolgens , nadat het kort tooneel , zoo eenvoudig en verheven
in zijne aandoenlijkheid , afgeloopen was , gingen Egmont en Oranje
uiteen, om elkander op aarde nimmer weder te zien (2).
Eenige dagen daarna zond Oranje aan Filips eenen brief, waarbij
hij bepaald al zijne posten nederlegde en ziju voornemen meldde
om de Nederlanden te verlaten en zich naar Duitschland te be
geven. Hij voegde er bij , dat hij steeds bereid zou zijn, zich en
zijne goederen tot 's Konings beschikking te stellen , in alles wat
hij voor de waarachtige dienst van Zijne Majesteit bevorderlijk
achten zou (3). De Prins had reeds eene opmerkelijke waarschu
wing ontvangen van den ouden Landgraaf Filips van Hessen ,
die de arglistige wijs niet vergeten had, waarop zijne eigene ge
denkwaardige gevangenschap door de kunstgrepen van Granvelle
(1) STRADA, VI. 268. Vergelijk BENTIVOGI.IO , III. 55.
(2) Ibid. — HOOFT spreekt van een gerucht, volgens hetwelk Egmont bij
het afscheid tot Oranje gezegd zou hebben : » vaarwel , Prins zonder land ! »
en daarop van zijnen vriend ten antwoord bekomen: »vaarwel, Graaf zonder
hoofd!» («Men voegt er bij dat zij voorts elkandre, Prins zonder goedt,
Graaf zonder hooft, zouden adieu gezeit hebben.») Dat vertelsel is veelvuldig
naverteld , maar niets kon wel smakeloozer zijn , dan zulk een vond. HOOFT
merkt op , dat het geheele gesprek werd overgebragt door een' persoon , dien
de Calvinisten in den schoorsteen van het vertrek, waarin de bijeenkomst
plaats greep, verborgen hadden. Het zou moeijelijk vallen, aan zulke puntige
zetten geloof te slaan, al had de geschiedschrijver zelf in den schoorsteen ge
zeten. Hij geeft echter de bijzonderheid alleen op als een gerucht, dat hij zelf
niet gelooft. (»'T welk ik nochtans niet zoo zeeker houde,» enz.) Zie HOOFT
Nederl. Histor., IV. 131.
(3) Archives et Correspond. , III. 64, 65.
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en Alva bewerkt was. „Laat u door hen geen honig om den mond
smeeren , " zeide de Landgraaf. „ Indien de drie edelen , op welke
Hertogin Margaretha zooveel te zeggen heeft, onder voorwendsel
van vriendschappelijke beraadslaging, door Alva ten hove genoodigd worden, laat hen dan op hunne hoede zijn en zich ter dege
bedenken, eer zij het aannemen. Ik ken den Hertog van Alva en
de Spanjaards , en weet , hoe zij met mij geleefd hebben " (1).
De Prins nam vóór zijn vertrek nog een laatste afscheid van
Egmont en Horne in brieven , welke hij , als bewust van het
gewigt, dat zij als oorkonden voor de nakomelingschap zouden
verkrijgen, in het Latijn stelde. Hij wenschte, nu hij ten lande
uitweek , dat beide edelen , die geweigerd hadden met hem den
zelfden weg in te slaan , ja , hem daarvan hadden pogen af te
houden , zich herinneren mogten , dat hij voorbedachtelijk , naar
innerlijke overtuiging en volgens een lang te voren bepaald plan
handelde.
Aan Graaf Horne verklaarde hij , dat het hem onmogelijk was ,
langer oogluikend toe te zien bij de zonden, die dagelijks tegen
het land en zijn eigen geweten begaan werden. Hij verzekerde
hem, dat de regering het land gewend had, lasten te torschen,
opdat het geduldig zadel en gebit aannemen zou. Wat hemzelven
aanging, zijn rug was niet sterk genoeg voor het gewigt, dat
men er reeds op geladen had , en liever wilde hij alle kwalen der
ballingschap verduren , dan door diegenen , welke zij allen ver
oordeeld hadden, gedwongen te worden te berusten in het doel,
dat dezen zoo lang en standvastig hadden nagejaagd.
Hij herinnerde Egmont , die hem schriftelijk aangespoord had
om te bleven, dat hij zijn besluit na rijp beraad genomen en lang
te voren reeds aan zijne vrienden medegedeeld had. Zijn geweten
verbood hem , den gevorderden eed af te leggen ; ook wilde hij ,
nu aller oogen op hem gevestigd waren, niet in het land blijven,
als de eenige , die den eed geweigerd had. Liever wilde hij wat
er ook gebeuren mogt het hoofd bieden, dan anderen trachten te
believen, door zijne vrijheid, zijn vaderland, zijn geweten zelfs
ten offer te brengen. „ Ik hoop daarom , " zeide hij tot Egmont
ten slotte , „ dat gij , na mijne redenen goed gewikt en gewogen
te hebben , mijn vertrek niet zult afkeuren. Het verdere laat ik
over aan God, die alles schikken zal, als meest dienstig zal zijn
(1) Arohives et Correspond. , III. 42, G9—73.
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tot verheerlijking van Zijnen naam. Wat u betreft, ik verzoek u
te gelooven , dat gij geen opregter vriend bezit , dan ik ben. Mijne
liefde te uwaarts heeft zoo diep wortel geschoten in mijn hart,
dat zij door geen' afstand van tijd of plaats verzwakken kan, en
ik verzoek u weerkeerig dezelfde gezindheid jegens mij te behou
den , die gij steeds gekoesterd hebt" (1).
De Prins had Antwerpen den 11d™ April verlaten en deze
brieven uit Breda geschreven , op den 13d™ derzelfde maand. Den
22"e° vertrok hij naar Dillenburg, het voorvaderlijk verblijf van
zijn geslacht in Duitschland , over Grave en Kleef.
Het was niet te veronderstellen, dat deze afscheidsbrief op
Egmonts beslissing van wat hem te doen stond eenigen invloed
zou hebben, daar zijn besluit bij de gedenkwaardige laatste bij
eenkomst met den Prins niet aan het wankelen gebragt was. Het
lot van den Graaf was onherroepelijk beslist. Had Noircarmes hem
niet geprezen? Had hij niet de gehuichelde loftuitingen van Her
togin Margaretha verworven? Ja, wat meer is, had hij niet zoo
even te voren een' allervriendelijksten brief van dank en goed
keuring van den Koning van Spanje zelven ontvangen ? Deze brief,
een der treffendste oorkonden van Filips' koelbloedige trouwe
loosheid, droeg de dagteekening van den 26"™ Maart. „Het doet
mij genoegen, neef," schreef de monarch aan Egmont, „dat gij
den nieuwen eed afgelegd hebt: niet, dat ik dien in liet minst
noodzakelijk achtte, in zoover u betreft, maar om het voorbeeld,
dat gij zoo aan anderen gegeven hebt, en dat, zoo als ik hoop,
door allen gevolgd zal worden. Niet minder genoegen deed het
mij, de uitmuntende wijs te vernemen, waarop gij uw' pligt doet,
de hulp, die gij bewijst, en uwe aanbiedingen aan mijne zuster,
waarvoor ik u bedank , terwijl ik u verzoek , zoo voort te gaan" (2).
Die woorden waren geschreven door de koninklijke hand, die
reeds het doodvonnis geteekend had van den man, die ze ontving.
Alva, die volmagt medebragt om het groote plan, dat men be
sloten had, ten uitvoer te brengen, zonder zich door de wetten
der landschappen of de statuten der orde van het Gulden Vlies
te laten binden , had Madrid verlaten , om zich te Carthagena in
te schepen, op hetzelfde oogenblik, dat Egmont den koninklijken
brief las (3). De Spaansche honig , om nog eens de alledaagsche
(1) Archives et Correspond., III. 69—73, 74.
(2) FOPPENS, Supplément, II. 544.
(3) Correspond. de Philippe II., I. 528. (Dat. 15 April 1567.)
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beeldspraak van den ouden Landgraaf Filips te bezigen, had ge
werkt, en het ongelukkig slagtoffer was reeds in den val.
Graaf Horne bleef in somber stilzwijgen in zijn hol te Weert
de bloedhonden afwachten, die op mensehenjagt afgerigt en alreede
op weg waren. Het schijnt onbegrijpelijk, dat ook hij, die wist,
dat men hem wantrouwde en niet lijden mogt, zichzelven dus
ten aanzien van zijnen toestand verblind had. Men zal echter zien,
dat dezelfde trouweloosheid gebezigd werd om hem te verstrikken ,
die bij Egmont zoo goed gelukt was.
Wat den Prins betreft, hij was niet te vroeg op de been. Niet
lang na zijne aankomst in Duitschland berigtte hem Van den
Esse , die 's Konings bijzonder geheimschrijver , doch Oranjes hei
melijke handlanger was , dat hij brieven van den Koning aan
Alva gelezen had , waarin de Hertog last kreeg , „ den Prins in
hechtenis te nemen, zoodra hij hem magtig worden kon, en zijn
geregtelijk verhoor niet langer dan vier-en-twintig uren te doen
duren" (1).
Brederode was te "Vianen opgehouden, en later te Amsterdam
gebleven, sedert den noodlottigen afloop van Tholouse's onderne
ming, die hij beraamd, doch niet mede uitgevoerd had. Hij had
het aan de overheid te Amsterdam en alle gezeten burgers, Cal
vinisten of Katholieken, zeer lastig gemaakt. Hij beging veel baldadigheden, doch wekte geene hoop in de harten der Hervormden.
Steeds was hij omringd door eenen hoop drinkebroers , woelzieke
edelen , als matrozen vermomd , bankbreukige kooplieden , vlugtelingen en ballingen, een uitmuntend slag van volk, om der Geuzen
gezondheid te drinken en de Geuzenliedjes uit te galmen , maar
voor elke ernstige onderneming ten eenenmale ongeschikt (2).
(1) Dit blijkt uit eene oorkonde, tot dusver niet in het licht gegeven , welke
ia de koninklijke archieven te Dresden berust. Het is een verslag door den
kapitein von Berlepsch van eene bijeenkomst met den Prins van Oranje, tot
wien hij door August, Keurvorst van Saksen, afgezonden was. Daarenboven
verdient het opmerking, dat August op dat tijdstip (November 1567) weigerde,
den Prins te Dresden te ontvangen, terwijl hij ondertusschen de grootste be
langstelling betuigde in diens welvaren. (Ongedrukte brief van Keurvorst August
vau Saksen aan Prins Willem van Oranje, van den lOden November 1567,
in de Dresdensche archieven.) — ,/ So hatte ach des Konings vertrauter Kemmerllng Sigaor van den Es auch in groszer geheim warnen lassen dasz ehr
hette aufs Konnings Tische Briefe gesehen ahn Hertzogen van Alba, darin
bevohlen, s. f. G. nachzutrachten und wan man ihn bekeme, seinen Procesz
nicht über 24 Stunden znvorlengern. « — (Bericht vom Hanptm. von Berlepsch).
(2) Correspond. de Guillaume Ie Taciturne, II. 434—454. BOR, III. 161;
HOOFT, V. 127.
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Menschen van vermogen namen zich voor hem in acht; want zij
stelden geen vertrouwen in zijne bekwaamheid, en waren huiverig
voor zijne menigvuldige aanvragen om geld, als bijdrage voor de
zaak des vaderlands. Den meesten tijd bragt hij in de openlijke
tuinen door, waar hij zich vermaakte door met vuurroer of kruisboog naar de schijf te schieten, met zijne makkers buitensporig
te drinken en uit te bulderen: „Vivent les Gueux!"
De Landvoogdes , voornemens hem te doen verhuizen , zond
den geheimschrijver La Torre in Maart naar hem toe, met last
aan de overheid , om in geval Brederode weigeren mogt Amster
dam te verlaten, de hulp in te roepen van den Graaf van Meghen , die te Utrecht een regiment had (1). Dit bijvoegsel maakte
het voor La Torre onmogelijk , zijne lastbrieven aan Brederode te
toonen. Op zijne weigering gaf hem deze , alhoewel hij den ge
heimschrijver zoo goed kende als zijn' eigen vader , heel koeltjes
te verstaan , dat hij hem volstrekt niet kende ; dat hij hem niet
voor zulk een aanzienlijk persoon hield als hij voorgaf; dat hij
er geen woord van geloofde , dat hij van de Hertogin eenigen
last had ; en dat hij daarom op zijne eischen niet de minste
acht zou slaan. La Torre antwoordde heel bedaard, dat hij niet
zoo aanmatigend was of zoo zinneloos , om zich met een' edelman
van Graaf Brederodes rang te vergelijken; maar, aangezien hij den
Geheimen Raad drie-en-twintig jaar als geheimschrijver gediend
had, was hij van meening geweest, dat men hem op zijn woord
gelooven mogt. Hierop schreef La Torre eene plegtige verklaring
neder, en Brederode deed hetzelfde. La Torre maakte een verslag
op van hun onderhoud , terwijl Brederode uitvoer als een razende ,
en de Hertogin voor eene grillige en onredelijke dwingelandes
uitschold. Eindelijk hield hij La Torre een' dag of twee in verze
kerde bewaring en maakte zich meester van zijne papieren. Door
een zonderlingen zamenloop van omstandigheden hadden deze ge
beurtenissen plaats den 13l]en , leden en 15<l«i Maart, juist de
dagen van het groote oproer te Antwerpen. De wijze, waarop de
Prins van Oranje veertig of vijftigduizend gewapende mannen ,
die van ongeduld brandden om elkander het leven te benemen ,
had weten te bevredigen , terwijl Brederode zich dus onledig hield
met een lastigen , doch wellevenden, ouden geheimschrijver angst
(1) Correspond. de Gnillnume Ie Taciturne , II. 439 , 440 , 444—454. BOR
III. 161, 162.
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aan. te jagen , stelt het verschil van gehalte dezer beide mannen
duidelijk in het licht.
Dit was het laatste heldenstuk van den Graaf. Hij bleef nog
eenige weken toeven te Amsterdam ; maar de gebeurtenissen , die
later volgden, veranderden den Hector in een getrouw onderdaan.
Vóór den 12ie° April, verzocht hij Egmont schriftelijk om zijne
voorspraak bij Margaretha van Parma , en gaf hem onbeperkte volmagt, indien het hem slechts vergund wierd , zich met de rege
ring te verzoenen (1). Het was echter een weinig laat op den dag
voor den „ grooten Geus ," om zich te onderwerpen. Geene voor
waarden werden hem toegestaan ; doch de Hertogin vergunde hem ,
onder inwachting van 's Konings goeddunken , vooiioopig zijne in
komsten te genieten. Op den 25sten April onthaalde hij een' uit
gelezen vriendenkring in zijne herberg te Amsterdam , en scheepte
zich daarop des middernachts naar Embden in. Een talrijke stoet
zijner aanhangers deed hem uitgeleide , met brandende toortsen
en onder het zingen van drinkliedjes. Hij stierf nog geen jaar
daarna van teleurstelling en onmatig drinken , op het kasteel Hardenberg in Duitschland , na al zijn mokken en razen , en in spijt
van zijne warme verzekeringen, dat hij als een arm soldaat aan
de voeten van Lodewijk van Nassau wilde sterven (2).
Deze („ goed ridder en goed Christen ," als zijn broeder hem
met warmte noemt ,) was in Duitschland bezig met zich aan te
gorden voor de mannelijke taak, die de Voorzienigheid voor hem
bestemd had. Het leven van Brederode , die zich in de eerste
worsteling gemengd had , in de ongerijmde hoop welligt om zich
Graaf van Holland te hooren noemen , gelijk zijne voorvaders ge
weest waren , had de zaak der vrijheid in het minst niet bevor
derd, en zijn dood werd dus ook niet zeer betreurd. De ordelooze
hoop zijner aanhangers verstrooide zich in alle rigtingen na het
vertrek van hun opperhoofd. Een schip , waarop Batenburg , Ga
lama en andere edelen , met hunne gewapende manschappen, naar
eene Duitsche haven zochten te ontkomen , werd te Harlingen
opgebragt , terwijl die heeren , door slaap en dronkenschap over
weldigd , hun gevaar niet beseften , en door verraad van den
(1) Brederode ha suplicado de ser perdonado y embiado a Monsieur d'Egmont carta blanca. » — Onuitgegeven brief van Granvelle aan Alva (Bibl. de
Bourg.)
(2) BOR, III. 168. HOOFT. IV. 135. Vit. Viglü, 51. — Vergelijk BOR
en HOOFT t. a. p.
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schipper aan den Graaf van Meghen overgeleverd werden. De
soldaten werden onmiddellijk opgehangen. De edelen werden ge
spaard , om het eerste groote schavot op te luisteren , dat Alva
op de paardenmarkt te Brussel zou laten oprigten (1).
Het verbond was geheel verbrijzeld. Sommige onder de hoof
den , van wie het volk zich gewend had hulp en bemoediging te
verwachten , hadden zich weder aan de regering aangesloten ;
eenigen doolden in ballingschap om ; anderen waren in de ge
vangenis. Montigny , in Spanje naauw bewaakt, was inderdaad
een gevangene , smachtend van verlangen naar zijne jeugdige gade,
welke hij nog maar weinige maanden vóór zijn vertrek te midden
van luisterrijke feesten gehuwd had en naar het kind , dat nim
mer zijns vaders aangezigt zou zien (2). Zijn ambtgenoot, de Markgraaf van Bergen , gelukkiger dan hij , was reeds dood. De voor
treffelijke Viglius greep die gelegenheid aan, om een goed woord
te doen voor Noircarmes, die Doornik tot stof verbrijzeld en de
inwoners van Valencyn geslagt had. „Wij hebben Bergen's dood
vernomen ," schreef de President aan zijn' trouwen Joachim. „De
heer van Noircarmes , die in het stadhouderschap van Henegou
wen zijne plaats bekleed heeft , heeft een bewijs geleverd van het
geen hij vermag. Alhoewel ik op geen' bijzonder gemeenzamen
voet sta met dien edelman , kan ik toch niet nalaten , hem mijne
welwillendheid te laten blijken. Daarom verzoek ik u , goede vriend
Hopper , uw best te doen , om hem tot stadhouder te doen be
noemen " (3).
Met het vertrek van Oranje scheen eene nachtelijke duisternis
over de Nederlanden gedaald te zijn. Het land was ten eenenmale
hulpeloos ; het bloed stolde het volk in de aderen van bange
vreeze. Allen , die ook nog zoo weinig in de jongste beroerten be
trokken waren geweest , of van ketterij verdacht werden gehouden ,
ontvloden hunne woonplaats. Vele voortvlugtigen werden in
rivieren gejaagd, in het open veld neergehouwen , opgehangen,
verbrand of als honden verdronken , zonder genade en gewetens
bezwaar. Het nijverst en degelijkst deel der bevolking verliet bij
hoopen het land. Zoo magtig en snel stroomde het naar buiten
slands , dat het scheen , als zouden de Nederlanden alras weder
(1) PONTUS PAYEN MS.
(2) Het kind was den Isten December 1566 te Doornik gedoopt. — PASQUIER DE LA BARRE MS. f. 73.

(3) FOPPENS, Supplément, II. 552.

1567)

ALGEMEENE VERSLAGENHEID.

235

die ontvolkte woestenij worden, die zij geweest waren vóór de
Christelijke tijdrekening. Het geheele land door namen de Her
vormden , die geen middel of gelegenheid hadden om te vlugten ,
weder in hunne oude schuilhoeken de wijk. De nieuwe godsdienst
werd uit alle steden verbannen, elke kettersche vergadering door
de gewapende magt uit elkander gedreven , de predikanten en op
zieners der gemeenten opgehangen , hunne leerlingen met roeden
gegeeseld, tot den bedelstaf gebragt of gevangen gezet, indien zij
al somtijds het schavot mogten ontgaan. Naauwelijks was er een
dorp zoo klein , zegt de Antwerpsche kronijkschrijver , of het kon
één , twee of driehonderd slagtoffers leveren aan den scherpregter (1). De nieuwe kerken werden tot den grond geslecht , en
van hare afbraak galgen gebouwd (2). Men hield het voor een
geestige scherts , de Onroomschen op te hangen aan de balken ,
waaronder zij gehoopt hadden God te vereeren. Het eigendom der
voortvlugtigen werd verbeurd verklaard. Die eerst uit spot den
naam van bedelaars gedragen hadden , werden nu werkelijk bede
laars. Velen, die zich genoopt voelden te blijven, en die hunne
bezittingen liever hadden , dan hun geloof, werden plotseling tot
de ijverigste Katholieken bekeerd. Menschen, die in geene jaren
de mis hadden gehoord, verzuimden thans geen enkele maal over
dag en des avonds de kerken te bezoeken (3). Menschen , die
nooit dan met minachting over geestelijken hadden gesproken,
konden nu hun middagmaal niet nuttigen, zonder er eenen bij
zich aan tafel te hebben (4). Velen , die men verdacht hield van
aan Calvinistische plegtigheden deel genomen te hebben , waren
de eersten en luidruchtigsten , om alle gebruiken en uiterlijke tee
kenen der Hervorming af te schaffen , en anderen van ketterij te
beschuldigen. Het land was , om de uitdrukking van den over
weldiger te bezigen , even volkomen „ tot rust gebragt ," als Gallië
eertijds door Caesar.
De Landvoogdes vaardigde den 24-'lc" Mei een nieuw plakkaat
uit , om het geheugen weder op te frisschen van dezulken , die de
vorige besluiten vergeten mogten hebben , hoe weinig die ook
geschikt waren om ligtelijk vergeten te worden. In dit nieuwe
plakkaat werden alle predikanten en onderwijzers tot de galg ver
oordeeld. Allen , die hunne huizen tot godsdienstig gebruik hadden
(1) VAN METEREN, II. f. 45.
(2) DE LA BARRE MS., 96. HOOFT, IV. 138. STRADA, VI. 278.
(3) BOR, III. 174.— (4) BOR, IIT. 170, 171, 174, 175.
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afgestaan , werden tot de galg veroordeeld , terwijl de kinderen en
dienstboden alleen met roeden gegeeseld zouden worden. Allen,
die psalmen zongen bij de begrafenis hunner bloedverwanten,
werden tot de galg veroordeeld. Ouders die hunne pasgeboren
kinderen door andere handen dan die van een' Katholiek pries
ter lieten doopen, werden tot de galg veroordeeld. Dezelfde straf
werd afgekondigd voor degenen , die het kind zouden doopen of
als doopgetuigen optreden. Schoolmeesters, die eenige dwaling of
valsche leer zouden onderwijzen , waren insgelijks des doods schul
dig. Zij , die de plakkaten overtraden, waarbij het koopen en verkoopen van godsdienstige boeken en geestelijke liederen verboden
was, zouden dezelfde straf ondergaan. Alle beschimpingen en beleedigingen , priesters en geestelijken aangedaan , werden eveneens
tot doodsmisdaden gestempeld. Landloopers, vlugtelingen , afval
ligen, weggeloopen monniken, ontvingen bevel, oogenblikkelijk
elke stad te verlaten, op straffe des doods, in geval van onge
hoorzaamheid. In alle gevallen was de verbeurdverklaring van al
het eigendom van den schuldige met de straf der galg verbonden.
Dit plakkaat, zegt een geschiedschrijver uit dien tijd, dreef de
vrees van de belijders der nieuwe godsdienst tot zulk een uiterste,
dat zij „ bij groote hoopen " het land verlieten. Men vond daarom
noodig, een ander plakkaat te laten afkondigen, waarbij allen,
hetzij vreemdelingen , hetzij inboorlingen , verboden werd , het land
te verlaten of hun eigendom weg te zenden , en allen schippers ,
voerlieden en anderen, die tot vervoer van goederen en personen
dienden , verboden werd , zoodanigen vlugteliugen tot hunne ont
snapping de behulpzame hand te bieden ; alles op straffe des doods.
En evenwel, zal men het kunnen gelooven, dat het plakkaat
van den 24s'cn Mei, waarvan wij hier de voornaamste bepalingen
medegedeeld hebben , werkelijk den toorn van Filips gaande
maakte , omdat liet te zacht ivas ? Hij drukte in een' brief aan de
Hertogin zijn leedwezen en misnoegen uit, dat men een plakkaat
had laten afkondigen, hetwelk zoo onvoegzaam, zoo onwettig,
zoo strijdig was met de Christelijke godsdienst. Niets kon hem,
naar zijn zeggen , meer ergeren of dieper grieven , dan elke ook
nog zoo geringe beleediging, Gode en der heilige RoomschKatholieke Kerk aangedaan. Hij beval deswege zijne zuster,
oogenblikkelijk het plakkaat te herroepen (1). Men zou zich bij
(1) Correspond. de Philippe II. I. 550—552.
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het lezen van 's Konings brief schier verbeelden , dat Filips zich
eindelijk ontzette over de gruwelen, die in zijn' naam gepleegd
werden. Helaas! hij was er slechts over verontwaardigd, dat men
ketters had laten ophangen, die men had behooren te verbranden,
en dat men enkele naauwelijks door te worstelen sluipgaten open
gelaten had, waardoor de overtreders nog welligt zouden ontglippen.
En zoo , terwijl het land als verlamd ligt onder de reeds aan
wezige en de te verwachten ellende , weergalmt het snel naderend
trompetgeschal der Spaansche legerbenden van de overzijde der
Alpen. Het gordijn valt, na het voorbedrijf van het groote treur
spel , dat de waarzeggende geest van Oranje voorspeld had. Als
het weder opgehaald is, zullen tooneelen van jammer en bloedstorting, veldslagen, belegeringen, teregtstellingen , daden van
gewetenlooze , maar stoutmoedige dwingelandij , van bovenmenschelijken en voorspoedigen tegenstand, van heldhaftige zelfop
offering, dweependen moed en dolle wreedheid, zoowel in de
zaak des regts als des onregts , zich in eene ontzagwekkende
volgreeks onthullen : een schouwspel van menschelijke geestkracht,
menschelijk lijden en menschelijke sterkte om te lijden, zoo als
zich niet dikwerf op het tooneel der wereldgebeurtenissen ontwik
keld heeft.
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heime briefioüseling , betreffende den President, tusschen Mlips
en Alva. — De leden van den Sloedraad. — Afbeelding eau
Vargas en Hessels, — Wijze van regtspleging , door den raad
aangenomen. — Teregtstellingen bij gélieele hoopen. — Wanhoop
in de provinciën. — Het ontslag van Hertogin Margaretha aan
genomen. — Haar vertrek uit de Nederlanden. — Hernieuwing
van den burgeroorlog in Frankrijk. — Dood van Montmorency. —
Alva zendt hulptroepen naar Frankrijk. — Stichting der Anlteerpsche citadel. — Beschrijving der citadel.

De overweldiging der Nederlanden door vreemde legermagt
was het noodwendig gevolg van al wat er voorafgegaan was. Dat het
onvermijdelijke zoo lang uitgesteld was , lag eerder in de onbegrij
pelijke traagheid van Filips' karakter, dan in den aard der zaak.
Geen vorst hield ooit zoo hardnekkig een doodelijk voornemen
vast, of ging met zoo tragen tred en langs zulke omwegen op
het doel af. Het masker van welwillendheid en vergevensgezindheid werd nu afgeworpen , maar het goochelspel met 's Konings
overkomst nog steeds volgehouden. Hij verzekerde de Landvoog
des , dat hij zich naar haren raad gedragen zou , en daar zij alle
noodige toebereidselen gemaakt had om hem in Zeeland te ont
vangen , dat hij in die provincie landen zou (1).
Onder Filips' raadslieden onderscheidden zich dezelfde twee
mannen , als in vroegere dagen : de Prins van Eboli en de Her
tog van Alva. Zij vertegenwoordigden nog immer geheel tegen
overgestelde rigtingen , en in geaardheid , stemming en geschie
denis, vormden zij juist elkanders tegenbeeld. De staatkunde vau
den Prins was vreedzaam en rekkelijk , die van den Hertog on
handelbaar en wreed. Ruy Gomez was gezind om zoo mogelijk
de gewapende zending van Alva te verhinderen, en hij ried nu
openlijk den Koning aan, de belofte, met wier vervulling hij zoo
lang gedraald had , gestand te doen , en in persoon voor zijne
weerspannige onderdanen te verschijnen. De naijver en haat, die
er bestonden tusschen den Prins en den Hertog — tusschen den
man des vredes en den man des toorns — borsten gedurig, zelfs
in des Konings tegenwoordigheid uit. De worsteling in den raad
(1) Correspond. de Philippe II. I. 550.
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kende geene verpoozing. Besloten om zoo mogelijk de verheffing
van zijn' mededinger te beletten , was de gunsteling zelfs een
oogenblik geneigd het bevel over het leger voor zichzelven te ver
zoeken. Er was iets bepottelijks in het denkbeeld , dat een man ,
wiens leven vreedzaam geweest was , en die bij het gedruisch van
wapenen trilde , de plaats zocht te bekleeden van den vreesselijken
Alva, wien , zoo als zijne lofredenaars met Kastiliaansche over
drijving beweerden , de naam alleen van vrees met diep afgrijzen
vervulde. Doch er was eene grens , welke de invloed van Anna de
Mendoza en haren echtgenoot niet overschrijden kon. Filips kon
niet tegen zijnen wil naar de Nederlanden gedreven worden , even
min als men hem verhinderen kon , het bevel over het leger aan
den man op te dragen , die in geheel Europa de meest geschikte
was tot zijn doel (1).
Eindelijk werd besloten , dat de Nederlandsche ketterij door
geweld van wapenen bedwongen zou worden. De inval geleek
tevens op een' kruistogt tegen de ongeloovigen en op een uit onverzadelijke hebzucht aanvaarden plundertogt in de goudrijke
Indien ; ondernemingen , waardoor de Spaansche ridderschap zich
zoo dikwijls vermaard had gemaakt. De kruisbanier zon weder ge
plant worden op de veroverde wallen van driehonderd ongeloovige
steden, en een stroom van goud, rijker dan ooit uit de mijnen
van Mexico of Peru ontsprong. zou uit de ontuitdroogbare bron
der verbeurdverklaring in de koninklijke schatkist vloeijen. Wie was
zoo geschikt om de Tancred en Pizarro dezer tweekleurige onder
neming te zijn , als de Hertog van Alva , de man , die van zijne
eerste kindschheid en van zijns vaders graf, aan den krijg tegen
ongeloovigen gewijd was , en die voorspeld had , dat er uit de
Nederlanden in een' stroom ter diepte van eene el , louter schat
zou vloeijen , zoodra de ketters loon zouden krijgen naar werken? —
Een leger van uitgezochte troepen werd terstond bijeengebragt ,
door de vier legioenen of terzios van Napels , Sicilië , Sardinië en
Lombardije te nemen , en hunne plaats in Italië door versche ligtingen aan te vullen. Op deze wijze verkreeg men omtrent tien
duizend uitgelezen en oudgediende soldaten , waarover de Hertog
van Alva het opperbevel ontving (2).
(1) CABRERA, I. 7 c. VII. p. 414. STRADA , I. 282, 283. Hist. du duc
d'Albe, II. 155, 242.
(2) BBANDT, Historie der Beform. , I. 496. DE THOU , V. 1. 41, p. 289 ,
290. BERNARD DE MENDOZA , Guerras de los Payses Baxos etc. 20 , 21 , 23.

244

DE HERTOG VAN ALVA.

(1567

l 'tirtl immd Alvarez de Toledo , Hertog van Alva , was thans iii
zijn zestigste jaar. Hij was de voorspoedigste en ervarenste veld
heer van Spanje , of van Europa. Niemand had de krijgskunst
dieper bestudeerd of bestendiger uitgeoefend. In de kunst , die
destijds als de belangrijkste van alle beschouwd werd , was hij de
kunstenaar, die der volmaaktheid het naaste bij gekomen was. In
het eenig eervol beroep dier eeuw was hij de grondigste en naauwgezetste leermeester. Sedert de dagen van Demetrius Poliorcetes
had niemand zoovele steden belegerd. Sedert de dagen van Fabius
Cunctator had geen veldheer zoo dikwijls den slag vermeden, en
geen krijgsman , hoe moedig hij wezen mogt , een' hooger' trap
van onverschilligheid bereikt omtrent laster of verkleining van
verdiensten. Daar hij in zijne jeugd te Fontarabia , en op rijperen
leeftijd te Mühlberg bewezen had , dat hij , waar de nood het
vorderde , persoonlijke dapperheid en stoutmoedigheid betoonen
kon , stond het hem vrij met verachting neer te zien op de geestelooze spotternijen , die zijne vijanden nu en dan te zijnen koste
in omloop gebragt hadden. In het bewustzijn, dat hij door de
magt eener niet geëvenaarde krijgstucht en de tooverkracht van
een' door honderd zegepralen verheerlijkten naam zijne legers in
zijne hand had , kon hij geduldig en goedwillig het gemor zijnei
soldaten verdragen , wanneer hun de slag ontzegd werd.
Hij was in 1508 geboren, uit een geslacht, dat op keizerlijke
afstamming boogde. Zekere Palaeologus , een broeder van een
Byzantijnsch Keizer , had de stad Toledo veroverd en haren naam
aan zijne nakomelingen ten erfdeel nagelaten (1). Ferdinands vader,
Don Garcia , was op het eiland Gerbes in een gevecht met de
Mooren verslagen , toen zijn zoon pas vier jaren oud was (2). Het
kind werd door zijn' grootvader , Don Frederik , opgevoed en van
zijn teederste jeugd af in de wapenen geoefend. Haat tegen de
ongeloovigen , en een besluit om het bloed zijns vaders, dat uit
een graf in den vreemde tot hem riep , te wreken , waren zijue
vroegste hartstogten. Als jongeling onderscheidde hij zich door
zijne dapperheid. Zijn degen werd het eerst te Fontarabia in bloed
gedoopt, waar hij, hoewel eerst zestien jaar oud, geacht werd,
door zijne standvastigheid in nood, door zijn' schitterenden en
wanhopigen moed , en door het voorbeeld van krijgstucht , hetwelk
(1) DE LA. ROCA, Resultas de la vida de don F. A. de T. Duqne de Alva,
p. 3. — Histoire du duc d'Albe, I. 5.
(2) Hist. du duc d' Albe , I. 8.
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hij den troepen gaf, in niet geringen graad tot den voorspoed
der Spaansche wapenen bijgedragen te hebben.
In 1530 begeleidde hij den Keizer op diens togt tegen de
Turken. Karel , door een onwillekeurig gevoel de verdienste erken
nende van den jongeling, die bestemd was levenslang zijnen arbeid
en roem te deelen , vereerde hem met zijne gunst bij het begin
zijner loopbaan. Jong , dapper en vol geestdrift , was Ferdinand
de Toledo op dat tijdstip een zoo belangwekkend held , als ooit
de bladzijden der Kastiliaansche romance verheerlijkte. Zijn dolle
iïd van Hongarije naar Spanje en weder terug , in zeventien dagen
volbragt, om zijne jonggehuwde echtgenoot een kort bezoek te
brengen , is niet de minst aantrekkelijke bijzonderheid in de ge
schiedenis van een leven , dat bestemd was om zoo somber en
bloedig te zijn. In 1535 vergezelde hij den Keizer op diens gedenkwaardigen krijgstogt tegen Tunis. In 1546 en 1547 was hij
Generalissimus in den oorlog tegen het Smalkaldisch verbond. Zijn
schitterendst wapenfeit , misschien de schitterendste daad van des
Keizers regering, was de overtogt over de Elbe en de slag van
Mühlberg, in weerwil van Maximiliaan's bittere en hevige verwijten ,
en de vreesselijke mogelijkheid eener nederlaag (1). Die slag had
aan den oorlog een einde gemaakt. De reusachtige en grootmoedige
Johan Frederik, overvallen bij zijne godsdienstoefening in de kerk,
vlood in verbijstering, met achterlating zijner laarzen , welke men
wegens hare bovenmenschelijke grootte spottenderwijs zeide , dat
onder de zegeteekenen van het huis van Toledo opgenomen
waren (2). De nederlaag was volkomen. „Ik kwam, ik zag, en
God overwon," zeide de Keizer, met eene vrome wijziging van
het kernachtige gezegde van zijn' onsterfelijken voorganger. Maximiliaan omarmde den heldhaftigen Don Ferdinand herhaalde malen ,
met duizend verontschuldigingen voor zijne vroegere beleedigiugen ,
toen deze in eene eenvoudige blaauwe wapenrusting , wier eenigst
sieraad strepen waren van 's vijands bloed , van het vervolgen der
(1) Hist. du duc d' Albe, 1. I. c. II. liv. V. DE THOU , VI.
(2) Hist. du düc d'Albe, I. 274. — BRANTÖME (Homm. illnstr. etc. ch.
V.) zegt, dat een der laarzen «ruim genoeg was om een veldbed te beslaan,»
(]>. 11). Ik lasch dit gezegde hier in , louter als een staaltje van de manier,
waarop soortgelijke ongerijmdheden , zoowel van groot als van weinig belang ,
door schrijvers van elken landaard en alle eeuwen voortgeplant worden. 5e
wapenrusting van den edelaardigcn en rampspoedigen Johan ÏYederik is nog in
Dresden te zien. Hare grootte duidt een' man aan , die ver boven de middel
bare lengte verheven was , terwijl de uitwendige lengte van den ijzeren schoen
integendeel nog geen elf duim bedraagt.
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vlugtelingen terugkeerde. Zoo volkomen en zoo onverwacht was de
overwinning , dat men die alleen door eene wonderdadige tusschenkomst wist te verklaren. Even als Jozua in het dal van Ajalon,
veronderstelde men , dat Don Ferdinand de zon geboden had eene
poos stil te staan , en dat zij hem gehoorzaam was geweest. Hoe
kon anders de overtogt der rivier , welke eerst te zes ure in den
avond afgeloopen was , en de volslagen vernietiging der Protestantsche krijgsmagt , geheel binnen de enge tijdruimte eener Aprilschemering volvoerd zijn ? Bekend is het antwoord van den Hertog
aan Hendrik II van Frankrijk, toen deze hem later daarnaar
vroeg : „ Sire , ik was op dien avond te druk bezig met hetgeen
er beneden op de aarde plaats had, om veel acht te slaan op de
bewegingen der hemelligchamen." Ofschoon zijn goed geluk hem
er voor bewaard had van eenig deel te nemen in den Algerijnschen
togt , of getuige te zijn van de schandelijke vlugt van Inspriick ,
zag hij zich echter verpligt het noodlottig beleg van Metz in de
lange reeks zijner meer voorspoedige krijgsverrigtingen in te lasschen. Terwijl hij den pligt van Veldmaarschalk en schildwacht
tevens vervulde en het leger door zijne standvastigheid en zijne
krijgstucht staande hield , toen niets anders hen had kunnen staande
houden , vermogt hij eindelijk , nadat de helft der honderdduizend
man waarmede Karel het beleg begonnen had , opgeofferd was ,
den Keizer te overreden om het beleg op te breken , eer dat de
overige vijftigduizend doodgevroren of van honger omgekomen
waren (1).
Het eind van Alva's loopbaan scheen verduisterd te zijn door
de wolken , die zich om het ondergaand gestarnte van het rijk
zamenpakten. Nadat hij in 1554 Filips op zijne huwelijksreize naar
Engeland vergezeld had , was het in het volgend jaar zijn lot ,
zich als Onderkoning en Opperveldheer in Italië , in velerlei opzigten in eene valsche stelling geplaatst te zien. Als een groot
veldheer in een' kleinen oorlog gewikkeld , als kampvechter van
het kruis in de wapenen tegen den opvolger van St. Petrus , had
hij zich eindelijk , met zijne gewone behendigheid , doch met zeer
weinig roem , uit dien neteligen toestand weten te redden (2). De
beschaming was hem , de zegepraal een' ander' ten deel gevallen.
De luister van zijn' eigen' naam scheen in den Oceaan te verzin(1) Hist du duc d'Albe, I. 272— 283, liv. III. chap. 21—24.
(2) Ibid., livr. IV et V. DE THOU , livr. XVIII. DE LA ROCA, Resultas
etc. 86—72.
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ken , terwijl die van een' gehaten mededinger met nieuw gesprenkeld goud plotselings „ fonkelde op het voorhoofd van den morgenhemel." Terwijl hij een' onnoozelen suftert om den tuin had
geleid , wien het hem verboden was te verbrijzelen , had Egmont
de uitgelezen krijgsbenden van Frankrijk verslagen en de doorluchtigste aanvoerders dier natie overwonnen. Dat was de onver
gefelijke misdaad , die alleen door het bloed des overwinnaars
verzoend kon worden. Ongelukkig voor zijn' mededinger, naderde
thans de tijd, waarop de lang verschoven wraakoefening volvoerd
zou worden.
Over het geheel deed de Hertog van Alva voor geen' veldheer
zijner eeuw onder. Als handhaver der krijgstucht , was hij de eerste
in Spanje, welligt in Europa. Kwistig met den tijd, was hij
spaarzaam met bloed, en dit was misschien in de oogen der
menschheid zijne voornaamste deugd. „De tijd en ik zijn twee,"
was eene geliefkoosde opmerking van Filips, en zijn begunstigde
veldheer hield dien stelregel voor even toepasselijk op den krijg
als op de staatkunde. Dat waren zijne hoedanigheden als krijgsbevelhebber. Als staatsman bezat hij noch ondervinding noch na
tuurlijke begaafdheid. Als mensch , was zijn karakter eenvoudig.
Hij vereenigdein zich geene groote verscheidenheid van ondeugden;
maar die , welke hem aankleefden , waren reusachtig , en hij bezat
geeue deugden. Hij was noch wellustig , noch onmatig ; doch zelfs
zijne verklaarde lofredenaars geven zijne grenzelooze gierigheid toe ,
terwijl de wereld eenstemmig geoordeeld heeft, dat zulk een gedichtsel van bedrog en wreedheid , van geduldige wraakgierigheid
en algemeene bloeddorst in geen wild dier des wouds en maar
• zelden in een' menschelijken boezem gevonden werd. Zijne geschie
denis zou nu toonen , dat zijne vorige spaarzaamheid met menschenlevens geenszins uit eenigerlei menschlievendheid voortge
sproten was. Zijn uiterlijk voorkomen was strak en afschrikkend.
Even moeijelijk te naderen als Filips zelf, was hij zelfs nog trotscher tegen degenen , die in zijne tegenwoordigheid toegelaten
werden. Hij sprak ieder met den tweeden persoon meervoud aan,
ten teeken van minachting (1). Daar hij geen regt bezat , in de
tegenwoordigheid van den Spaanschen monarch den hoed op te
houden , had hij zich niet dan met moeite laten overreden om
daarvan geen gebruik te maken tegenover den Keizer van Duitsch(1) VAN DER VIJNCKT , II. 41 , 42.
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land. Hij was uit een doorluchtig geslacht gesproten, maar zijne
vaste goederen waren niet zeer uitgestrekt. Zijn Hertogdom was
klein : het bragt hem jaarlijks niet meer dan veertigduizend kroonen op , en slechts vierhonderd soldaten. Hij was evenwel zijn
geheele leven een zuinig huishouder geweest , daar hij altijd eene
aanzienlijke som gereed geld op rente uitgezet had. Tien jaren
vóór zijne komst in de Nederlanden , veronderstelde men, dat hij
door de opbrengst der gelden , die hij te Antwerpen had uitstaan,
zijn inkomen reeds met veertigduizend kroonen 's jaars vermeerderd
had (1). Zoo als reeds gezegd is, werd zijn karakter als krijgsman
somwijlen geheel en al verkeerd begrepen. Men beschouwde hem
dikwerf meer als een geleerd dan als een bruikbaar aanvoerder;
als iemand , die beter in staat was om over veldslagen te redekavelen, dan ze te winnen. In weerwil dat zijn leven een bijna
onafgebroken veldtogt geweest was, bragt men menigen keer de
bespottelijke beschuldiging van vreesachtigheid tegen hem in (2).
Een zeker heer aan het hof van Keizer Karel rigtte eens een' brief
aan den Hertog, met den titel van „Generaal van Z. M.'s leger
in Milaan in vredestijd , en Majordomo van het paleis in oor
logstijd" (3). Men wil, dat de les den Hertog goed deed, maar
dat hij den edelman, die ze hem gaf, zeer slecht beloonde, daar
hij hem naderhand onthoofden liet (4). In het algemeen echter
legde Alva eene wijsgeerige verachting aan den dag voor de mee
ningen , die men over hem , als krijgsman , uitte , en zag inzon
derheid uit de hoogte neder op oordeelvellingen van zijne eigene
soldaten. „Bedenk," zeide hij op een later tijdstip tot Don Juan
van Oostenrijk, „dat de eerste vijanden, waarmede wij te strijden
(1) « Ha d'entrata come Duca 14,000 scudi , ma fino a 40,000 per danari
investiti in Anversa et se stima che egli si trova sempre buona somma Ai
contaeti. » — BADOVARO , MS.
(2) Ha visto et maneggiato molte guerre et per la prattica che ha, discorre
meglio che io habbia mai conosciuto in quella corte-ma Ie due oppositioni l'una
ehe facci Ie provisioni sue con troppo reservato et canto et quasi timido
nell'imprese. » — SURIANO, MS.
BADOVARO is veel gestrcnger .- /• nella guerra mostra timidita et poca inteliigeuza et e poco stimato nella corte come pesona avara , Superba et ambitiosa ;
adulatore et invido molto et di puochissimo cnore.
(3) Voor deze anecdote beroepeu zich DOM 'LEvEsquE en M. GACHARD op
BADOVARO. Zij is evenwel niet te vinden in het afschrift van zijn MS. in de
bibliotheek van Bonrgogne.
(4) DOM i'EvESQUE , Mem. de Granvelle , I. 26 , sqq. De Benediktijner
dnidt den spotter niet verder aan. Men zou geneigd zijn , om Egtnont er voor
te houden. De Hertog echter liet zoovele edellieden onthoofden , dat de be
schrijving ons vrij in het onzekere laat.
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hebbeu , onze eigene troepen zijn , nu eens met hun geroep om
den slag, dan met hun morren over de gevolgen; met hun: „ik
was van oordeel, dat er slag geleverd moest worden," of: „het
was mijne meening, dat men de gelegenheid niet behoorde te
laten verloren gaan." Uwe Hoogheid zal gelegenheid genoeg vinden
om dapperheid te betoonen , en zal nimmer zwak genoeg zijn, om
zich door soldatenpraatjes te laten overbluffen" (1).
Van gedaante was hij slank, mager, rijzig, met een klein
hoofd , een langwerpig aangezigt , magere , gele wangen , donkere
fonkelende oogen , verbrande kleur, zwart borstelig haar eu een
langen donker-zilverkleurigen baard, die in twee golvende stroomen
op zijne borst nederdaalde (2).
Voor het plan , dat men beoogde , waren de werktuigen en de
toestel goed gekozen. De man , die in Europa de geschiktste was
om de invallende krijgsmagt aan te voeren , was aan het hoofd
gesteld van tienduizend uitgelezen oudgedienden. De gemeene sol
daten in dit uitgelezen legertje (3) , zeide Brantöme met de geest
drift van een' kenner, daar hij opzettelijk om hen op hunnen
togt te zien met postpaarden naar Lotharingen gereisd was , droe
gen allen eene gewerkte of vergulde wapenrusting , en waren in
elk opzigt als kapiteins uitgerust. Zij waren de eersten, die musketten droegen, een wapen dat de Vlamingen uiterst verbaasd
deed staan , toen het hun voor het eerst in het oor kletterde. De
musketiers, merkte hij aan, zou men voor vorsten hebben kunnen
houden , met zulk een' innemenden en bevalligen trots wisten zij
zich voor te doen. Elk was vergezeld van zijn' dienaar of schild
knaap , die zijn geweer voor hem droeg , uitgenomen in den slag ,
en allen werden door het overige leger met de uiterste achting
behandeld , alsof zij officiers waren geweest (4). De vier regimenten
van Lombardije , Sardinië , Sicilië en Napels , vormden een geheel
van nog geen volle negenduizend der beste soldaten te voet, van
Europa. Zij werden aangevoerd door Don Sancho de Lodröne ,
Don Gonzalo de Bracamonte , Juliaan Romero en Alfonso de Ulloa ,
(1) Documentos ineditos para la historia de Espaïïa, III. 273 —283.
(2) » Di persona grande , magra , piccola tcsta , collerico et adusto. » —
BADOVARO, MS.
Er Ï3 een zeer goed gelijktijdig afbeeldsel van den Hertog door BARENDS,
in het Rijksmuseum te Amsterdam, hetwelk zeer naauwkenrig overeenstemt
met de overgebleven beschrijving van zijn uiterlijk.
(3) «Gentille et gallarde armée.»
(4) BRANTÓME , Grands Capitaincs étrangers, (75) (l)uc d'Albe).
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allen uitstekende en ervaren bevelhebbers (1). De ruiterij, die
omtrent twaalfhonderd man bedroeg, was onder het bevel van
den natuurlijken zoon des Hertogs, Don Ferdinand de Toledo,
Groot-Prior der orde van St. Jan; Chiapin Vitelli, Markgraaf van
Cetone, die den Koning in menigen veldtogt gediend had, was
tot opperkwartiermeester , en Gabriël Cerbelloni over het geschut
aangesteld. Onderweg ontving de Hertog, als een geschenk van
den Hertog van Savoye, de diensten van den uitstekenden inge
nieur Pacheco of Paciotti (2), wiens naam verbonden zou worden
met de vermaardste citadel der Nederlanden , en wiens vreesselijk
uiteinde in denzelfden tijd zou vallen als de eerste voorspoed der
vrijzinnige partij.
Met een leger, dat aldus op eene kleine schaal in al zijne bij
zondere afdeelingen volkomen was, en daarenboven voorzien van
eene bende van tweeduizend ligtekooijen , even geregeld gemons
terd, onder krijgstucht gehouden en ingedeeld (3), als de ruiterij
of de artillerie, scheepte zich de Hertog voor zijne gewigtige on
derneming den 10d™ Mei te Carthagena in. Zevenendertig galeijen,
onder bevel van Prins Andrea Doria, bragten het voornaamste
deel der krijgsmagt te Genua, terwijl de Hertog door een' aanval
van koorts eenige dagen te Nizza opgehouden werd. Op den 2"
Junij werd het leger in oogenschouw genomen te Alessandria della
Pasclia , en bevolen om zich wederom te verzamelen te Santo Ambrosio aan den voet der Alpen. Daarop werd het gelast zijnen
weg te nemen over Mont Cenis en door Savoye, Bourgondië en
Lotharingen, met eene regelmatig geordende drievoudige bewe
ging. De tweede afdeeling moest zich elken nacht legeren op de
plaats, welke des nachts te voren door de voorhoede bezet was
geweest, en de achterhoede zich den volgenden nacht vestigen in
O

'

(1) MENDOZA, Gnerras de los Payses Baxos, fol. 20, 21, 29, 30.
(2) HOOPT, IV. 148.
(3) Ibid. — Correspond. de Philippe II. I, 565. — » On dit qu'ils ont plus
de deux mille putaines avecques eux, tellement que nous ne serons en faulte
de putaines avecq ceulx que nous avons. » (Lettre de Jean de Hornes a Arnoul
Munten).
Brantöme prijst bijzonder de inrigüng dezer afdeeling. » De plus il y avoit
quatre eens courtezanes a cheval , belles et braves comme princesses, et huit
eens a pied, tien a point nitssi.» Vie des grands hommes etc. (usa p. 80)
(d'Albe.)
Zoodanig was de uitwendige zedelijkheid van het leger , dat de hoogst gods
dienstige bedoelingen van Filips met geweld kwam ten uitvoer brengen. In zulk
eene schandelijke gedaante veronderstelde men dat Gods wil zich openbaarde
voor de oogen der ketters in de Nederlanden.
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het kwartier van den middeltogt. Aldus, bijna in eene enkele lijn
met trage slangenkronkelingen en met een welbedacht, doodelijk
en vergiftig opzet voortschuivende, sloop dit leger, dat het werk
tuig van Filips' langverkropte wraak zou zijn, door smalle bergpassen en ruige wouden voort. Zoo naauw en digtbegroeid waren
vele der doortogten, waardoor de weg hen voerde (1), dat, zoo
een tiende van het verraad , dat zij kwamen straffen , ooit behalve
in de ontstelde verbeelding van hunnen monarch werkelijk bestaan
had , niet één man overgebleven zou zijn , om de mare te bren
gen. Ware Egmont werkelijk de verrader en zamenzweerder ge
weest , waarvoor men hem uitgaf, dan had hij gemakkelijk middelen
kunnen beramen om de troepen af te snijden , voor dat zij hunnen
intogt hadden kunnen bewerkstelligen in het land, hetwelk zij
tot verwoesting gedoemd hadden. Zijne ondervinding in den oor
log, zijne geschiktheid voor eene stoute onderneming, zijn groot
aanzien bij het volk en de diepe haat, dien men voor Alva
koesterde , zouden hem genoegzaam voor dat doel uitgerust hebben.
Een togt van twaalf dagen voerde het leger door Bourgondië,
en nogmaals twaalf dagen door Lotharingen. Gedurende de geheele reis werden zij van nabij begeleid door eene magt van rui
terij en voetvolk, tot dit doel door den Koning van Frankrijk
verordend, die, uit vreeze van eene nieuwe beweging der Hugenooten uit te lokken, aan de Spanjaards den doortogt door zijn
gebied geweigerd had. Dit verkenningsleger begeleidde hen als
hunne schaduw , en bespiedde al hunne bewegingen. Eene gewa
pende magt van zesduizend Zwitsers, insgelijks verontrust en be
zorgd bij het voortrokken der troepen , zweefde evenzoo om hunne
zijden , zonder echter hunnen togt de minste hinderpaal in den
weg te leggen. Voor het midden van Augustus hadden zij Die
denhoven, op de grenzen van Luxemburg bereikt, terwijl zij den
laatsten dag twee mijlen lang door een bosch getrokken waren ,
dat met opzet scheen ingerigt, om eene geringe magt van ver
dedigers in de mogelijkheid te stellen , een invallend leger in
verwarring te brengen en te vernietigen. Geen tegenstand echter
werd er beproefd, en de Spaansche soldaten legerden zich einde
lijk op Nederlandsch grondgebied, nadat zij hun gewaagden togt
in volkomen veiligheid en onder de beste krijgstucht volvoerd
hadden (2).
(1) B. DB MENDOZA, 30, 31. — (2) Ibid.
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De Hertogin had in hare geheime briefwisseling met Filips niet
afgelaten van hare afkeuring te kennen te geven over de onder
neming, die aldus aan Alva opgedragen was. Zij had er zich bit
ter over beklaagd, dat thans, nu het land door hare pogingen
tot rust was gebragt, een ander gezonden zou worden, om er al
den roem van in te oogsten, of misschien om alles te vernieti
gen, wat zij met zoovele moeite en met goed gevolg tot stand
gebragt had. Zij verklaarde haren broeder met de ondnbbehinnigste bewoordingen, dat de naam van Alva genoeg gehaat was ,
om de geheele Spaansche natie in de Nederlanden te doen verfoeijcn. Zij kon geene woorden vinden, sterk genoeg om hare
verbazing uit te drukken, dat de Koning tot een maatregel be
sloten had, die naar allen schijn zulke noodlottige gevolgen heb
ben zou, zonder haar te raadplegen, ja geheel in tegenstelling
met haar standvastig goeddunken. Zij schreef ook in persoon aan
Alva, op smeekenden, gebiedenden en dreigenden toon, maar met
een slecht gevolg (1). De Hertogin wist te goed, wie thans heer
der Nederlanden was, zijns meesters zuster, of hij zelf. Over de
uitwerking van zijn gewapenden inval op de stemming der pro
vinciën, was hij uiterst onverschillig. Hij kwam om te veroveren,
niet om te bemiddelen. „ Ik heb menschen van ijzer in der tijd
getemd , " zeide hij verachtelijk ; „ zal ik dan dit volk van boter
niet gemakkelijk klein krijgen (2)?"
Te Diedenhoven werd hij echter statig begroet door Berlaj
mont en Noircarmes, van wege de Landvoogdes. Hier begon hij
bovendien van verschillende steden bezendingen te ontvangen , die
hem in zinledige bewoordingen al bevende welkom heetten, en
met smeeken zijn toorn zochten af te wenden voor al wat vroeger
aanstoot mogt hebben gegeven. Op al zulke bezendingen ant
woordde hij met onbepaalde , afgemeten uitdrukkingen , terwijl hij
echter tot de vertrouwden uit zijn gevolg zeide: ik ben hier, —
Kooveel is zeker; of ik welkom ben, al dan niet, is voor mijeene
«aak van weinig belang (3). Te Thienen kwam hem den 22" Au
gustus Graaf Egmont te gemoet, die van Brussel gekomen was,
om hem de achting te bewijzen, welke hij den vertegenwoordiger
van zijnen vorst schuldig was. De Graaf werd door verscheidene
andere edellieden vergezeld, en bragt den Hertog eenige frnaije
(1) Correspond. de Philippe II., I. 54B, 556 etc. STRADA, I. 289, 292
HOOFT, IV. 148. — (2) Hoon, t. a. p.
(3) Bon, IV. 182.
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paarden ten geschenke (1). Alva ontving hem echter maar koel
tjes; want hij was in het eerst onbekwaam om zijn gelaat zoo
behendig te plooijen, als noodig was. „Ziet hier den grootsten van
allo ketters," merkte hij tot zijn gevolg op, zoodra de edelman
zich had laten aandienen , en luid genoeg om door hem gehoord
te worden (2). Zelfs nadat zij elkander weerkeerig begroet had
den, rigtte hij verscheidene aanmerkingen tot hem, op een half
spottenden, half bijtenden toon, zeggende onder anderen, dat
Zijne Grafelijkheid hem de moeite had kunnen besparen om op
zijnen hoogen leeftijd deze verre reis te doen (3). Er waren nog
andere opmerkingen van hetzelfde slag, welke voorzeker wel bij
elk achterdocht hadden kunnen wekken, die niet, zoo als Egmont, vast besloten was, blind en doof te blijven. Na eene korte
tusschenpoos schijnt Alva echter zijne zelfbeheersching hernomen
te hebben. Hij sloeg zijnen arm minzaam om dien statigen hals (4),
dien hij reeds tot het blok veroordeeld had; en, daar de Graaf
van te voren besloten had met den nieuwen Onderkoning op een
vriendschappelijken voet te komen, reden beiden naast elkander
in vriendelijk gesprek, gevolgd door het regiment voetvolk en de
drie vendelen ligt gewapende ruiters, die onder het onmiddellijk
bevel van den Hertog stonden. Alva, steeds begeleid door Egmont, reed spoedig daarna door de Leuvensche poort Brussel
binnen, waar zij voor eene poos van elkander scheidden. Er was
voor den Hertog een verblijf gereed gemaakt ten huize van de
vrijvrouw van Jauche, in de nabijheid van Egmonts paleis. Hier
liet de Kapitein-Generaal het voornaamste deel van zijn gevolg
achter , en ging terstond voort naar het paleis , om de Hertogin
van Parma te begroeten.
Drie dagen lang had de Landvoogdes met haren Baad overlegd
of zij met voegzaamheid elk bezoek van de hand kon wijzen van
den man , wiens aanwezigheid zij teregt als eene schande en eenen
hoon voor haar zelve beschouwde (5). Daar zij tot loon voor
twaalfjarige onderwerping aan haars broeders bevelen, van hare
plaats verdreven werd door een' onderdaan, en wel door eenen
zoodanigen , die eene staatkunde in werking kwam brengen , welke
(1) MS. (Bibl. de Bourg.) 12—941. — Troubles des Pay8-Bas, de Jean de
Grutere; Extraits par M. EMILE GACHET (l Augustus 1847).
(2) BOR, IV. 182. HOOPT, IV, 150.

(3) JEAN DE GRUTERE, MS. — Extraits de M. GACHET.
(4) HOOFT, 150.
(5) Correapond. de Philippe II., I. 631.
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zij met de dringendste smeekingen had zoeken af te wenden, kon
men van de keizersdochter bezwaarlijk verwachten, dat zij zich
goedwillig aan dien smaad onderwerpen en haren opvolger met
een lagchend gelaat ontvangen zou. Ten gevolge echter van de
onderworpen taal, welke de Hertog in zijne jongste mededeelingen
tot haar gevoerd had, waarin hij met echt Kastiliaansche, maar
ijdele hoofschheid aanbood, zijne lijfwacht, zijn leger en zichzelven
aan hare voeten te leggen, had zij er in toegestemd om van hem,
met of zonder zijn gevolg, een bezoek te ontvangen.
Toen hij op het hofplein verscheen , greep er een tooneel van
hevigen twist en bijna van bloedstorting plaats tusschen zijne
lijfwacht en de. boogschutters van het hof der Landvoogdes, die
zich eindelijk met moeite lieten bewegen om de huurlingen van
den Kapitein Generaal door te laten. Zoo trad hij te drie ure in
den namiddag, na deze niet zeer genoegelijke ontmoeting, in
het slaapsalet der Hertogin, waar zij gewoon was vertrouwelijk
gehoor te verleenen, en vond daar, zooals zich ligtelijk bevroe
den laat, een zeer koel onthaal. De Hertogin stond roerloos in
het midden van het vertrek, vergezeld van Berlaymont, den Her
tog van Aerschot en Graaf Egmont , en beantwoordde zijnen groet
met berekende koelheid. Noch zij , noch iemand van haar gevolg,
ging hem eenen stap te gemoet. De Hertog nam zijnen hoed af;
maar zij , met bedaardheid zijn regt als Grande van Spanje er
kennende, verzocht hem dringend gedekt te blijven. Een stijf en
afgemeten gesprek, dat een half uur duurde, volgde daarop,
waarbij allen, zonder uitzondering bleven staan. Hoe eerbiedig
de Hertog zich ook geliet, viel het hem toch moeijelijk, zijne
verontwaardiging en het trotsch gevoel zijner naderende zegepraal
te verbergen. Margaretha was koel , statig en terugstootend , terwijl
zij hare woede en beschaming onder een sluijer van keizerlijken
trots verborg (1). In den brief, waarin Alva aan Filips deze ont
moeting beschreef, verzekerde hij Z. M. , dat hij de Hertogin met
zooveel ontzag behandeld had , als hij der Koningin had kunnen
betoonen (S), maar uit andere berigten van dien tijd is het waar
schijnlijk, dat eene kwalijk vermomde en zelfs driftige aanmati
ging nu en dan in zijn gedrag duidelijk zigtbaar was. De Staats
raad had de Hertogin afgeraden , hem te ontvangen , vóór dat
hij zijne volmagt naar behooren ingediend had. Deze plegtigheid
(1) STBADA, I. 297.
(2) Correspond. de Phil. II. , I. 636.
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had men ter zijde gesteld ; doch toen de Hertogin hem bij deze
ontmoeting over den aard en de uitgestrektheid van zijnen last
ondervroeg, zou hij koel ten antwoord gegeven hebben, dat hij
zich dien werkelijk niet naauwkeurig herinnerde, maar dat hij dien
wilde overzien en haar, zoo ras het hem gelegen kwam, daarvan
kennis zou geven (1).
Den volgenden dag evenwel werd zijn lastbrief behoorlijk inge
diend. In dit stuk, gedagteekend 31 Januarij 1567, benoemde
hem Filips tot Kapitein-Generaal „ in verstandhouding met Zijner
Majesteits geliefde zuster van Parma , welke zich met andere za
ken betreffende de regering bezig hield," verzocht de Hertogin,
heni behulpzaam te willen zijn en voor hem gehoorzaamheid te
vorderen , en gelastte alle steden der Nederlanden zulke bezettingen
in te nemen als hem goeddunken zou (2)."
Bij de plegtige ontmoeting tusschen Alva en de Hertogin van
Parma , waarbij deze geloofsbrieven vertoond werden , maakte men
de noodige voorloopige schikkingen aangaande de Spaansche troe
pen, die nu onmiddellijk in de voornaamste steden in bezetting
zouden gelegd worden. De Hertog gaf der Landvoogdes evenwel
kennis, dat hij, aangezien deze zaken niet tot haar ambt behoor
den, de vrijheid nemen zou, die met de overheden te regelen,
zonder haar deswege te moeijen, en dat hij haar van den uit
slag zijner maatregelen verslag zou doen bij hunne eerstvol
gende zamenkomst, welke den 26"" Augustus moest plaats heb
ben (2).
Alva zond thans de door Filips onderteekende rondgaande
brieven, die hij medegebragt had, aan de verschillende gemeen
tebesturen des lands. In deze werd de steden streng bevolen , de
bezettingen in te nemen, en in de behoeften te voorzien van de
krijgsbenden, wier werkelijke dienst de Koning hoopte dat onnoodig zou zijn; maar die hij vooruit gezonden had, om voor zichzelven eene vreedzame intrede te bereiden. Hij vorderde de onbeperktste gehoorzaamheid aan den Hertog van Alva , tot op zijn
eigen aankomst, die bijna onmiddellijk volgen zou. Deze brieven
waren gedagteekend uit Madrid, den 28"" Februarij, en gingen
nu vergezeld van een korten officiëlen rondgaanden brief, onderteekend door Margaretha van Parma, waarin zij de aankomst van
(1) v. D. VHNCKT, II. 58.
(2) BOR, IV. 182, 183, 184.
(3) Correspond. de Philippe IL, I. 632.
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haar waarden neef van Alva aankondigde, en onvoorwaardelijke
onderwerping vorderde aan zijn gezag.
Nadat zij aldus deze eischen der uitwendige en algemeen er
kende welvoegelijkheid bevredigd had, gaf de verontwaardigde
Hertogin in hare geheime Italiaansche brieven aan haren broeder
de woede lucht, die zij tot dusver slechts gedeeltelijk verkropt
had. Zij betuigde op nieuw haren diepen spijt, dat Filips het
ontslag nog niet aangenomen had , dat zij zoo kort geleden en
zoo ernstig had aangeboden. Zij wierp alle verdenking van zich
af, alsof zij op de uitgestrekte volmagt , aan Alva verleend ,
naijverig was , doch oordeelde , dat Z. M. haar verlof had kun
nen geven om het land te verlaten, alvorens de Hertog aankwam,
met een gezag bekleed , dat even buitengemeen als voor haarzelve vernederend was. Zoo doende had hare eer kunnen ge
spaard worden. Het griefde haar te bemerken , dat zij naar allen
schijn een altijddurend voorbeeld voor alle anderen zou opleve
ren , die , in aanmerking nemende , hoe zij door den Koning be
handeld was, zich voortaan slechts weinig aangemoedigd zouden
gevoelen om hunnen pligt te doen. Te geener tijd , bij geene
gelegenheid , kon iemand , wie dan ook , hem zulke diensten be
wijzen als de haren waren geweest. Negen jaren lang had zij geen
oogenblik rust genoten. Had de Koning haar slechts weinig dank
baarheid betoond , zij troostte zich met de gedachte , dat zij
God , zichzelve en de wereld voldaan had. Zij had hare gezond
heid , misschien haar leven in de waagschaal gesteld , en thans ,
nu het land door haar tot rust gebragt en de Koning onbeperk
ter, magtiger was dan ooit, werd een ander gezonden, om de
vrucht van haren arbeid en hare moeite te genieten (1).
De Hertogin maakte geen geheim van hare verontwaardiging ,
dat zij dus op zijde gezet . en volgens hare wijze van zien , beleedigd was. Zij kwam openlijk voor haar misnoegen uit. Zij was
tusschenbeide bijkans buiten zichzelve van woede. Hare gevoelens
vonden algemeen deelneming; want allen haatten den Hertog en
huiverden bij de aankomst der Spanjaards. De dag der wrake voor
al de misdaden, die ooit in den loop der eeuwen gepleegd wa
ren, scheen nu voor de Nederlanden aangebroken. Allerwege in
de provinciën heerschte er slechts een enkel gevoel van kille en
hopelooze verslagenheid. Zij , die nog eenige kans zagen om uit
(1) Correspond. de Philippe II., I. 035. STBADA , I. 298.
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het noodlottig land te vlugten, gingen bij gansene hoopen over
de grenzen. Alle vreemde kooplieden verlieten de groote markten.
In de steden werd het zoo doodsch , alsof van elken gevel de
pestbanier uitgestoken was.
Ondertusschen ging de Kapitein-Generaal geregeld voort met
zijn werk. Hij verdeelde zijne troepen in Brussel, Gent, Antwer
pen en andere voorname steden. Als een maatregel van noodza
kelijkheid en een kenteeken der uiterste vernedering, vorderde
hij , dat de gemeentebesturen hem hunne stadssleutels zouden
overbrengen, opdat hij ze in bewaring hield. De overheden van
Gent bragten ootmoedig tegen dien smaad eenige bedenkingen
in , en Egmont was onvoorzigtig genoeg , om zich tot tolk van
hun vertoog te maken , hetwelk , zoo als wij naauwelijks behoeven
op te merken , zonder gevolg bleef (1). Middelerwijl was de dag
zijner eigene verantwoording gekomen.
Zoo als reeds opgemerkt is , was de komst van Alva aan het
hoofd van een uitheemsch leger het natuurlijk gevolg van al wat
voorafgegaan was. Het goochelspel met 's Konings bezoek werd
nog immer volgehouden, en met ophef van de mogelijkheid eener
genadige schikking gewaagd , terwijl de monarch rustig in zijn
kabinet zat, zonder zelfs in de verte eenig oogmerk te koesteren
om Spanje te verlaten , en terwijl de handlangers van zijn opgehoopten , lang verkropten toorn op hunne prooi reeds nederdaalden. Het was het vaste oogmerk van Filips , toen hij den Her
tog naar de Nederlanden afzond , dat al de hoofden der partij ,
die zich tegen de inquisitie aankantte , en allen , die , op welken
tijd of op welke wijze ook , zich met verzet tegen de regering
of met het berispen harer handelingen ingelaten hadden , ter dood
zouden gebragt worden. Het was besloten, de provinciën te on
derwerpen aan de onbeperkte heerschappij van den Raad van
Spanje , eene kleine vergadering van vreemdelingen, die haren ze
tel had aan het ander eind van Europa ; eene junta, waarin geen
Nederlander stem zou hebben of invloed uitoefenen. Het despo
tisch beheer der Spaansche bezittingen in Italië zou uitgestrekt
worden tot deze Vlaamsche landen, welke dus veranderd zouden
worden in weerlooze aanhangsels eener vreemde en onbeperkte kroon (2).
(1) BOB, IV. 184. HOOFT, IV. 150.
(2) « Toncbant l'ordre qn'il debvoit tenir au dict pays-l'on s'est peu gppercevoir que l'intention estoit de meclre avec Ie tcmps l'ordre de l'adminiitration
de jwstice et gouvernement a la facon d'Espagne , en quoy Ie feu Courteville
et moy avons toujours resiste. " Bekentenissen van den raadsheer Louis del Rio.
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De inquisitie zou op denzelfden voet hersteld worden, als men
vóór de uitbarsting- der onlusten gevorderd had; terwijl de be
ruchte plakkaten tegen de ketterij tegelijk vernieuwd en met ge
weld in werking gebragt zouden worden (1).
Zoodanig was het plan , door Granvelle en Espinosa voorge
staan , dat Alva kwam volvoeren (2). Hiertoe behoorde ook, wat
men , vóór het vertrek van den Hertog , ten huize van Espinosa
in geheime bijeenkomsten afgesproken had , dat al de edelen .
tegen welke Hertogin Margaretha zoovele klagten iugebragt had ,
in het bijzonder de Prins van Oranje , met de Graven Egmont ,
Horne en Hoogstraaten , onmiddellijk in hechtenis genomen en
gestraft zouden worden. Met den Markgraaf van Bergen en den
Baron Montigny kon men , daar zij reeds in Spanje waren naar goeddunken handelen. Er werd ook besloten , dat men de edel
lieden, die in het verbond of het compromis betrokken waren,
terstond als hoogverraders te regt zou stellen, zonder op de be
lofte van kwijtschelding , die de Hertogin gegeven had , in hot
minste acht te slaan.
Daar het groot ontwerp aldus met eenige algemeene trekken
geschetst was , werden eenige onmisbare voorbereidende maatre
gelen terstond ten uitvoer gelegd. Opdat Egmont , Horne en an
dere aanzienlijke slagtoffers geen argwaan mogten opvatten en
zoo het vonnis , dat hen wachtte , ontduiken , werden er konink
lijke verzekeringen naar de Nederlanden afgevaardigd , om hen
uit hunne moedeloosheid op te beuren en hunne twijfelingen te
verdrijven. Met eigen hand schreef Filips den bovengemelden
brief aan Egmont, vol van .betuigingen van genegenheid en ver
trouwen. Hij schreef dien , nadat Alva Madrid verlaten had, om
zijne vreesselijke zending te vervullen. Dezelfde bedriegelijke maat
regelen stelde men ten aanzien der anderen in het werk. De
Prins van Oranje was de man niet om zich in den koninklijken
(1) Correspond. de Philippe II. , I. 562.
(2) Et que mesmement Ie Cardinal Granvelle et Ie l'réiident T~iglim , M.
de Berlaymont et Noircarmei auroient è sa Majesté conseillé Ie méme. Voires
expressement qu'il convenoit une armée d'Espaignolz avecq quclque chef ponr
maintenir Ie pays en l'obéissance de sa Majesté et en religion Catholique. Kt
que Ie duc d'Alve fut envoyé ponr chef par conseil du Cardinal Spinosa et
vtlc is du Cardinal de Granvelle , comme il est assez apparu par plwieurs
lettres eacriples en ce tems-la a ses amys, et tont cecy est anssy aelon la com
mune opinion. — Sur Ie second, savoir , les motifs et raisons qui en ont estc'
pour persuader au Roy de l'envoyer, ne puis dire aultre sinon que leur sembloit, sclon que j'ay peu cntendre que Ie Boy par ce moyen se debvroii faire
absolut Roy et restablir la religion Catholique. " — Bekentenissen van Del Kio.
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valstrik te laten vangen, hoe behendig het lokaas ook gelegd
was. Ongelukkigerwijze gelukte het hem niet , zijne vrienden in
zijn meerder doorzigt te doen deelen.
Het valt moeijelijk, zich van zulk eene zorgeloosheid een denk
beeld te maken, als die, welke Egmont ten verderve voerde. Het
was niet de Prins van Oranje alleen , die zijn' ondergang voor
speld had. Van alle kanten had de Graaf waarschuwingen ont
vangen, en zij werden nu menigvuldig herhaald. Zeker was hij
niet zonder eenige bezorgdheid, maar hij had eene beslissende
keus gedaan en was vastbesloten aan het koninklijk woord en
de koninklijke dankbaarheid te gelooven voor de diensten , die
hij niet slechts tegen Montmorency en De Thermes , maar tegen de
Vlaamsche ketters bewezen had. Hij was echter zeer veranderd.
Hij was vóór den tijd oud geworden. Op zijn zes-en-veertigste
jaar was zijn hoofd wit , en hij sliep nooit zonder pistolen on-der zijn hoofdkussen (1). Met dat al toonde hij uiterlijk en ge
voelde hij somtijds eene luchthartigheid, welke allen verbaasde,
die hem omringden. De Portugesche edelman Robles , Heer van
Billy, die in het begin van den zomer uit Spanje teruggekeerd
was , werwaarts hem de Hertogin van Parma met eene vertrou
welijke zending afgevaardigd had , zou , naar men zegt , bij her
haling aan Egmont mededeelingen hebben gedaan, om hem over
zijne gevaarlijke stelling in te lichten (2). Onmiddellijk na zijne
aankomst in Brussel had hij den Graaf bezocht, die destijds zijne
woning niet verlaten kon , daar hij zich bij een' val van zyn
paard bezeerd had. „ Draag zorg , heel spoedig beter te worden ,"
zeide De Billy, „want er zijn in Spanje zeer slechte geruchten
over u in omloop." Egmont lachte hartelijk over deze opmer
king, als kon niets wel ongerijmder zijn, dan zulk eene waar
schuwing. Zijn vriend — want men zegt dat De Billy eene we
zenlijke genegenheid voor den Graaf koesterde, — volhardde in
zijne voorspellingen , zeggende , „ dat vogels in het veld veel lie
felijker zongen , dan die in kooijen ," en dat hij er wel aan zou
doen , vóór Alva's komst het land te verlaten (3).
Deze waarschuwingen werden bijna dagelijks door denzelfden
heer herhaald, alsmede door anderen, die meer en meer over
Egmonts verblinding verbaasd stonden. Desniettemin had hij hunne
vermaningen in den wind geslagen en was den Hertog te Dieden(1) GROEN VAN PRINSTERER, Archives etc. Supplément, 35, 36.
(2) PONTUS PAYEN, MS. — (3) PONTUS PAYEN, MS.
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hoven tegemoet gereden. Zelfs toen nog had hij in de koelheid
der eerste ontvangst en in het oneerbiedig gedrag der Spaanschc
soldaten, die niet alleen hem in het eerst niet begroetten, maar
verstaanbaar mompelden ,. dat hij een Lutheraan en een verrader
was, kunnen zien, dat hij bij de regering van Madrid niet zoo
gunstig aangeschreven stond, als hij wenschte.
Na de allereerste oogenblikken echter was Alva's gedrag veran
derd, terwijl Chiappin Vitelli, Gabriël de Cerbelloui en andere
hoofdofficieren den Graaf, zelfs bij zijn eerste binnentreden, met
groote beleefdheid ontvangen hadden. De Groot-Prior , Ferdinand
de Toledo , natuurlijke zoon van den Hertog, en reeds een ver
maard krijgsman , schijnt eene warme , opregte vriendschap voor
Egmont gevoeld te hebben, wiens schitterende oorlogsfeiten zijne
jeugdige bewondering opgewekt hadden , en tot wiens ondergang
Jiij desniettemin gedwongen werd mede te werken (1). Benige
dagen dus na de aankomst van den nieuwen Landvoogd , scheen
alles op den besten voet. Den Groot-Prior en Egmont werden
uiterst vertrouwelijk met elkander , en bragten te zamen in gastmalen, maskerade's en het spel, den tijd zoo lustig door, als
waren de vrolijke dagen, die op het verdrag van Cateau Cambresis gevolgd waren , teruggekeerd. Ook de Hertog legde de
vriendelijkste gezindheid aan den dag, daar hij zorg droeg hem
milde geschenken te zenden van Spaansche en Italiaanschc vruch
ten , die veelvuldig door de koninklijke postboden uit Spanje
werden aangebragt.
In deze noodlottige zorgeloosheid gehuld, vergat Egmont niet
alleen zijne redenen van bekommering , maar slaagde er ook on
gelukkigerwijze in, om Graaf Horne in hetzelfde vertrouwen te
doen deelen. Die edelman was nog altijd in zijne eenzame wo
ning te Weert gebleven , in weerwil der kunstgrepen , die men
gebezigd had , om hem uit die „ wildernis " te lokken. Het is
zonderling , dat juist dezelfde persoon , die , volgens een goed
onderrigt Katholiek tijdgenoot , den meesten ijver betoond had
om Egmont voor het dreigend gevaar te waarschuwen , het voor
naamste werktuig was geweest om den Admiraal te vangen. De
Heer van Billy had op den dag na zijn terugkeer uit Madrid
aan Horne geschreven , dat de Koning over zijne diensten en
zijn karakter ten hoogste tevreden was. Hij had ook verklaard
(1) Correspond. de Philippe II., I. 574.
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van Filips last ontvangen te hebben om 's Konings dankbaarheid
voor 's Graven gedrag uitdrukkelijk te kennen te geven ; en er
bijgevoegd , dat Z. M. gereed stond in Augustus de Nederlanden
te bezoeken en waarschijnlijk voorafgegaan of begeleid zou wor
den door den Baron Montigny (1).
Alva en zijn zoon Don Ferdinand rigtten spoedig daarna van
Gerverbiller, onder dagteekening van 26 en 27 Julij , brieven aan
Graaf Horne , opgevuld met uitdrukkingen van vriendschap en
vertrouwen (2). De Admiraal , die een' heer van zijn gevolg ge
zonden had om den Hertog te begroeten , antwoordde nu uit
Weert, dat hij zeer gevoelig was voor de vriendelijkheid, welke
men hem betoonde; doch dat hij om redenen, welke zijn geheimschiïjver , Alonzo de la Loo , omstandiger zou mededeelen ,
voor het tegenwoordige verzoeken moest dat men hem van een
persoonlijk bezoek te Brussel verschoonen mogt. De geheimschrijver werd door Alva met de uiterste beleefdheid ontvangen (3).
De Hertog verklaarde , dat het hem oneindig leed deed , dat de
Koning Graaf Hornes diensten alsnog niet naar waarde beloond
had ; zeide , dat hij een jaar geleden zijn' broeder Montigny zijne
bijzondere vriendschap voor den Admiraal betuigd had, en ver
zocht La Loo zijnen meester te zeggen, dat hij 's Konings edel
moedigheid en dankbaarheid toch niet betwijfelen moest. De Landvoogd voegde er bij , dat hij , indien hij den Graaf in persoon
zien kon , hem een en ander te zeggen had , wat hem genoegen
zou doen "en bewijzen zou, dat zijne vrienden hem niet vergeten
hadden. La Loo had later een lang onderhoud met Alva's geheimschrijver Albornoz, die hem verzekerde, dat zijn meester
Graaf Horne de grootste toegenegenheid toedroeg , en dat men ,
aangezien zijne zaken zich in zoo slechten staat bevonden , hem
ligtelijk aan den post van Landvoogd te Milaan, of Onderkoning
van Napels zou kunnen helpen, die op het punt waren van open
te komen. De geheimschrijver voegde er bij , dat de Hertog het
zeer kwalijk nam , dat hij geen bezoek kreeg van vele aanzienlijke
edelen , wier getrouwe vriend en dienaar hij was , en dat Graaf
Horne te Brussel moest komen, zoo al niet om over groote za
ken te spreken, ten minste om den Kapitein-Generaal als vriend
(1)
(2)
(3)
563,

FOPPENS , Suppl. a SIRADA , II. 553 , sqq.
Correspond. de PMlippe II., I. 563, note.
Brief van Alonzo de la Loo ia de Correspond. de Pbilippe II. , I.
564.
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te bezoeken. „ Na dit alles ," zeide de eerlijke Alonzo , „ maak
ik mij dadelijk op weg naar Weert, om er bij mijnen heer op
aan te dringen , aan het verlangen van den Hertog toe te geven (1).
Deze listige handelwijs , gevoegd bij de dringende voorstellin
gen van Egmont , deed eindelijk uitwerking. De Admiraal verliet
zijne kluis te Weert om in den kuil te vallen , dien zijne vijan
den hem zoo behendig te Brussel gedolven hadden. Op den avond
van den 8""" September ontving Egmont eene andere , veelbeduidende en geheimzinnige waarschuwing. Een Spanjaard , waarschijn
lijk een officier van hoogen rang , kwam in het geheim in zijn
huis , en drong ernstig bij hem aan , om vóór den dag van mor
gen de vlugt te nemen. De Gravin , die later de geschiedenis
vertelde , geloofde steeds , zonder er zeker van te zijn , dat de
geheimzinnige bezoeker de kwartiermeester Generaal Juliaan Komero geweest was (2). Egmont bleef echter bij zijn blind ver
trouwen.
Op den volgenden dag , den 9d™ September , gaf de Groot-Priov
Don Ferdinand een prachtig gastmaal, waarop Egmont en Horne,
benevens Noircarmes , de Burggraaf van Gent en vele andere edelen
genoodigd waren. Het feest werd verlevendigd door de muziek
van Alva's eigen bende, welke de Hertog gezonden had om
het gezelschap te vermaken. Te drie ure liet hij de heeren ver
zoeken om, na afloop van het maal, hem aan zijne woning (het
huis van Jauche) met hun gezelschap te vereeren , daar hij hen
wenschte te raadplegen over het plan der citadel , die hij voor
nemens was te Antwerpen te stichten (8).
Op dit oogenblik fluisterde de Groot-Prior , die naast Egmont
gezeten was , dezen in het oor : „ verlaat oogenblikkelijk deze
plaats, heer Graaf; neem het snelste paard uit uwen stal en ga
op de vlugt, zonder een oogenblik verzuim." Hierdoor uiterst
ontsteld en zich de menigvuldige voorspellingen en waarschuwin
gen te binnen brengende , die hij in den wind geslagen had ,
stond Egmont van tafel op en begaf zich in het aangrenzend ver(1) Ibid. •— Vergelijk Xa déduction de l'mnocence du comte de Hornes,
1568, p. 33—35.
(2) » Voires Ie jour precédent , quelque seigneur du couseil l'avoit préadverti , aiant Madame sa femme souvent déclairé que ung capitaine Espagnol
qu'on -uiibromiu/l avoir esté Julian Romero , ctoit venu de nuict en son logis
lui conseiller la retraicte , mais la conüdence de ses services , l'espoir de sou
innocence Ie- fit demeurer. » RENOM DE FBANCF. MS., II. c. I.
(3) PONTUS PAYEN MS. I. IV.
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trek. Hij werd door Noircarmes en twee andere heeren gevolgd ,
aan welke zijne ontroering niet ontglipt was en die nieuwsgierig
waren, er de oorzaak van te vernemen. De Graaf vertelde hun
de geheimzinnige woorden, die de Groot-Prior hem zoo even toe
gefluisterd had , en voegde er bij , dat hij besloten was , dien
raad zonder een oogenblik tijdverlies op te volgen. „Ha! Graaf!"
riep Noircarmes uit , „ stel toch niet zoo los weg zulk een blind
vertrouwen in dien vreemdeling, die u ten kwade raadt. Wat zal
de Hertog van Alva, wat zullen al de Spanjaards zeggen van
zulk eene overhaaste vlugt ? Zullen zij niet zeggen , dat Uwe Ex
cellentie gevlugt is , omdat zij schuld gevoelde ? Zal men uwe
vlugt niet voorstellen als eene bekentenis van hoogverraad" (1)?
Indien deze woorden werkelijk door Noircarmes gesproken zijn,
(en dat zij het werden , daarvoor hebben wij het getuigenis van
een Waalsch edelman , die met Egmonts vrienden en met de geheele Katholieke partij voortdurend gemeenschap hield), leveren
zij een nieuw bewijs van het boosaardig en wreed karakter van
dien man. Zijne aanmaning bepaalde voor altijd hel lot van den
wankelmoedigen Egmont. Hij was van tafel opgestaan met het
voornemen om den raad van een' edelmoedigen Spanjaard te
volgen. Hij keerde nu terug , in gehoorzame opvolging van den
raad van een' Vlaamschen edele, om. de welgemeende waarschu
wing met onverschilligheid te behandelen, en weder te gaan zit
ten aan het laatste gastmaal, dat hij ooit met zijne tegenwoor
digheid vereeren zou.
Toen te vier ure het middagmaal afgeloopen was, begaven zich
Horne en Egmont, vergezeld van de andere heeren, naar het
huis van Jauche, destijds door Alva bewoond, om deel te nemen
aan de voorgestelde beraadslagingen. Zij werden door den Hertog
met groote beleefdheid ontvangen. Weldra verscheen de ingenieur
Pietro Urbino en spreidde over de tafel eene groote perkamenten
rol uit, die het plan en opstal der citadel bevatte, welke te Ant
werpen gebouwd zou worden. Spoedig ontstond hierover eene
warme woordenwisseling, terwijl Egmont, Horne, Noircarmes en
anderen , benevens de ingenieurs Urbino en Pacheco , allen aan
den strijd deel namen (2). Na eene korte poos verliet de Hertog
van Alva het vertrek, onder voorgeven eener plotselinge onpasse(1) Hist. du duc d'Albe, I. 8.
(2) Ibid. — Vergelijk Correspoud. de Philippe II. , I. 573.
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lijkheid, terwijl hij het gezelschap met vuur in het onderwerp
verdiept achterliet. De vergadering duurde tot omtrent zeven ure
in den avond. Toen zij uit elkander gingen , verzocht Don Sancho d'Avila, Kapitein van de lijfwacht des Hertogs , Egmont, een
oogenblik na de overigen te blijven, daar hij hem iets had mede
te deelen. Na een paar onbeduidende opmerkingen , verzocht de
Spaansche Officier, zoo ras zij met hun beiden alleen waren,
Egmont om zijn' degen. Ontroerd en ondanks al wat er vooraf
gegaan was , nog van verbazing getroffen , wist de Graaf naauwelijks wat te antwoorden (1). Don Sancho verklaarde andermaal,
dat hij last gekregen had om den Graaf in hechtenis te nemen
en vorderde op nieuw zijn' degen. Op hetzelfde oogenblik wer
den de deuren van het naaste vertrek geopend , en Egmont zag
zich omringd door een vendel Spaansche musketiers en helbaardiers. Zich dus in den val ziende, gaf hij zijnen degen over, met
het bitter verwijt, dat die ten minste den Kouing eenige dien
sten bewezen had in thans verleden en vergeten dagen. Hij werd
daarop naar eene kamer geleid in de bovenverdieping van het
huis , die voorloopig tot eene gevangenis voor hem ingerigt was.
De vensters waren versperd, het daglicht buitengesloten, het geheele vertrek zwart behangen. Hier bleef hij veertien dagen, vau
den 9d™ tot den 23"*° September. Staande dezen tijd, werd hem
niet vergund, met zijne vrienden eenige gemeenschap te houden.
Dag en nacht was zijne kamer niet kaarsen verlicht; hij werd
in de diepste stilzwijgendheid door Spaansche knechten bediend
en door Spaansche soldaten bewaakt. De Kapitein van de waclit
trok elken middernacht zijn gordijn weg en wekte hem uit den
slaap , opdat de Officier , die hem kwam aflossen , zich van 's Gra
ven tegenwoordigheid overtuigen zou (2).
Graaf Horne werd bij dezelfde gelegenheid , toen hij , na het
opbreken der vergadering, het binnenplein van het huis kwam
oversteken, door Kapitein Salinas in hechtenis genomen. Hij werd
in eene andere kamer van het huis opgesloten, en onderging
volkomen dezelfde behandeling als Egmont. Op den 23"™ Sep
tember werden beiden onder sterke bedekking naar de citadel
van Gent vervoerd (3).
(1) Correapond. de Philippe II., L 537.
(2) PONTUS PAYEN MS.
(3) Ibid. — Vergelijk BOR, IV. 184; HOOFT, IV. 150, 151; STRADA .
VI. 298—300. — Correspond. de Philippe II. n. s.
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Op dezen zelfden dag werden nog twee andere belangrijke in
hechtenisnemingen , die in hetzelfde programma mede vervat
en voorgeschreven waren, naar wensch ten uitvoer gebragt. Backerzeel, de bijzondere en vertrouwde geheimschrijver van Egmont,
en Antonie van Straalen, de vermogende en invloedrijke Burge
meester van Antwerpen, werden bijna op hetzelfde oogenblik
gevat (1). Op verzoek van Alva had de Hertogin van Parma
den Burgemeester uitgenoodigd te Brussel te komen, om over
zaken te spreken. Hij scheen voor eene hinderlaag gevreesd te
hebben; want, toen hij in de koets stapte om op reis te gann,
was hij in zulk eene menigte kleederen gewikkeld, dat men hem
naauwelijks herkennen kon (2). Hij was echter niet zoodra in het
open veld , en op eene plaats , van menschenwoningen verwijderd ,
of hij werd eensklaps omsingeld door eene bende van veertig sol
daten onder bevel van Don Alberic Lodron en Don Sancho de
Londono. Deze officiers hadden vele dagen zijne bewegingen be
spied. De gevangenneming van Backerzeel werd met gelijke be
hendigheid omtrent op hetzelfde uur volvoerd.
Terwijl Alva met Egmont en Horne zat te beraadslagen , kreeg
hij heimelijk berigt , dat het aldus gelukt was , die gewigtige per
sonen , Backerzeel en van Straalen , met den bijzonderen geheim
schrijver van den Admiraal, Alonza de la Loo, daarenboven, in
hechtenis te nemen. Het viel hem moeijelijk, zijne blijdschap te
verbergen ; en hij verliet het vertrek onmiddellijk , opdat de valdeur digt mogt slaan achter de twee voornaamste slagtoffers van
verraad. Hij zelf had al de bijzonderheden van deze twee belang
rijke gevangennemingen geregeld , terwijl zijn natuurlijke zoon ,
Don Fernando , gedwongen was geworden , over de uitvoering
het oog te houden (3). Het was een welberaamde aanslag, die
even voorspoedig ten uitvoer gelegd, als scherpzinnig uitgedacht
was. Alleen Spanjaards waren er toe gebezigd. Officieren van hoogen rang in 's Konings leger hadden de rol van spionnen en
policie-dienaars met veel behendigheid vervuld ; en het liet zich
niet aanzien, dat die pligt hun tot schande gerekend zou wor
den, als de Groot-Prior der ridders van St. Jan het oppertoezigt over de uitvoering had, als de Kapitein-Generaal der Neder
landen het geheele plan geregeld had , en als allen , van de on(1) PONTUS PAYEN MS. , I. 637 , 638.
(2) STRADA, I. 299.
(3) Vergelijk HOOPT , IV. 151 ; STRADA , I. 299.
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dergeschikte personen af tot den Onderkoning toe, over de wel
doordachte verraderij uitvoerige instructiën hadden ontvangen van
het opperhoofd der policie, dat op den troon van Kastilië en
Arragon gezeten was.
Naauwelijks waren deze heeren in verzekerde bewaring , of de
geheimschrijver Albornoz werd naar het huis van Graaf Horne
en dat van Backerzeel afgezonden , waar alle papieren onmiddel
lijk in beslag genomen, opgeschreven en den Hertog ter hand
gesteld werden (1). Zoo zou het al bitter hebben moeten tegen
vallen, indien te midden der vertrouwelijke mededeelingen van
Egmont en Horne of van hen, met wie zij briefwisseling hielden,
ook niet slechts eene enkele verraderlijke gedachte doorschemer
de , waaruit men een koord kon strengelen , sterk genoeg om hen
allen te verstrikken.
De Hertog schreef dien eigen nacht een' zegepralenden brief
aan Zijne Majesteit. Hij verontschuldigde zich over het zoo lange
uitstel dezer belangrijke inhechtenisnemingen door te verklaren , dat
hij het wenschelijk geacht had , al deze hoofdpersonaadjes met
een' enkelen slag in zekere bewaring te brengen. Hij verhaalde
daarop de meesterlijke wijze, waarop de aanslag volvoerd was.
Voorzeker, als men zich herinnert, dat de Hertog eerst den 23"™
Augustus te Brussel aangekomen was , en dat de beide Graven
den 9deo September in verzekerde bewaring zaten , scheen het
eene overtollige zedigheid van zijne zijde, zich dus wegens een
schijnbaar uitstel te verontschuldigen. Hoe dit zij, in de oogen
der wereld en der nakomelingschap, was zijn ijver om de bloe
dige bevelen zijns meesters te voltrekken rasch genoeg.
Algemeen was de verslagenheid in alle de Nederlanden , toen
deze gevangennemingen bekend werden. Egmonts aanzien bij het
volk en uitstekende diensten verhieven hem zoover boven den ge
wonen hoop der burgers , en zijne verkleefdheid aan de Katho
lieke godsdienst was bovendien zoo wel bekend, dat het klaar
en duidelijk bleek , dat niemand thans veilig kon zijn , als de magt
van Alva en diens handlangers zich ook tot mannen als hij uit
strekte. De wrok tegen de Spanjaarden nam van uur tot uur toe.
De Hertogin geliet zich , verontwaardigd te zijn bij de inhechte
nisneming van beide edelen, hoewel het nergens blijkt, dat zij
een woord tot hunne verdediging waagde, of op eenig volgend
(1) Correspond. de Philippe II., I. 638.
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tijdstip ook maar een vinger verroerde, om hen te redden. Zij
wenschte niet , hare handen rein te houden van het bloed van twee
onschuldige mannen ; het ergerde haar slechts , dat deze zonder
haar verlof gevat waren. De Hertog had , wel is waar , Berlaymont en Mansfeld gezonden om haar van het gebeurde kennis te
geven, zoodra de vangst gedaan was, met de fraai klinkende
verontschuldiging , dat hij haar van al de verantwoordelijkheid
en al het hatelijke van dien maatregel had willen ontheffen (1).
Niets echter kon haren toorn bevredigen bij dit en elk ander
blijk van de minachting , waarmede hij de zuster van zijnen
vorst scheen te beschouwen. Dagelijks klaagde zij over zijne han
delwijze aan ieder, die tot hare tegenwoordigheid toegelaten werd.
Daar zij zelve gebukt ging onder het gevoel van persoonlijk ver
ongelijkt te zijn, scheen zij voor een oogenblik hare zaak met
die der onderdrukte provinciën te vereenzelvigen. Zij scheen zich
de verdedigster hunner vrijheden te wanen, en de Nederlanders
schenen voor een oogenblik in die begoocheling te deelen. De
wijl zij verontwaardigd was over de onbeschoftheid van den Her
tog van Alva tegen haar , begonnen de eerlijke burgers aan hare
deelneming in hunne eigene verongelijkingen te gelooven. Zij ver
klaarde het besluit te hebben genomen, om rond te trekken van
stad tot stad, tot dat er op haar verzoek om ontslag antwoord
komen zou (2). Zij gedoogde , dat hare onmiddellijke dienaars de
Spanjaarden bij elke gelegenheid duchtig over den hekel haalden.
Haar bijzondere kapelaan zelfs verstoutte zich , bij eene preek in
de hofkapel in hare tegenwoordigheid , die geheele natie voor een'
hoop verraders en roovers uit te schelden, terwijl hij voor dien
hoon van de Hertogin, en nog wel zeer tegen haren zin, alleen
eene ligte berisping en het bevel ontving, om zich voor eene
poos in de afzondering van zijn klooster te begeven. Zij deed
geene moeite , haar misnoegen te verbergen bij elken stap , dien
de Hertog deed. In dit alles lag veel roekeloosheid, doch zeer
weinig waardigheid , terwijl bij haar noch een sprank van werke
lijk medelijden met de onderdrukte millioenen , noch eene hart
klopping was van echt vrouwelijke aandoening bij het dreigend
lot der beide edelen. Hare voornaamste grieve was , dat zij de
Nederlanden tot rust gebragt had, en thans een ander gekomen
was om den roem in te oogsten; maar, zoolang de onbegraven
(1) BOR, IV. 185; STRADA, I. 300, 301.
(2) Correspond. de Philippe II., I. 631.
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beenderen van vele ketters op haar bevel nog aan de dwarsbal
ken hunner ontmantelde kerken hingen, was het eene moeijelijke
taak voor haar, de rol eener welwillende en genadige vorstin te
spelen. Doch zeer waar is het, dat de gruwelen van Alva's be
heer op de nagedachtenis van Margaretha, en nog meer mis
schien op die van den Kardinaal Granvelle gunstigen invloed ge
had hebben. De flaauwe en met moeite doorbrekende stralen van
menschelijkheid , welke nu en dan hun bewind verlichtten , zou
den in een' zoo diepen en stikdonkeren bajert uitgedoofd worden,
dat deze laatste lichtstralen te helderder schenen door de tegen
stelling.
De Graaf van Hoogstraaten , die naar Brussel op weg was,
had bij geluk zijne hand bezeerd door het toevallig afgaan van
een pistool. Door deze omstandigheid te Keulen opgehouden , werd
hij , vóór zijne aankomst in de hoofdstad , van de gevangenne
ming zijner twee aanzienlijke vrienden verwittigd , en vatte dit als
eene waarschuwing op , om zich oogenblikkelijk naar eene veilige
plaats te begeven (1).
De goede gezindheid van den ouden Mansfeld werd zelfs door
Alva niet in twijfel getrokken. Zijn zoon Karel was echter onvoorzigtig geweest en had , zoo als w\j gezien hebben , zelfs on
der de eerste afschriften van het Compromis zijn naam gezet.
Wel had hij zich aan alle verbindtenis met de verbondene edelen
onttrokken; doch zijn vader wist wel, dat de onderteekening van
dat vermaarde stuk het doodvonnis van den jongen Graaf zou
zijn , indien men hem in het land vond. Hij had daarom ge
zorgd , hem vóór de aankomst van den Hertog , naar Duitschland
te zenden (2).
De tevredenheid des Konings kende geene palen, toen hij deze
gewigtige daad van Alva vernam, en hij schreef onmiddellijk om
hem in de buitensporigste bewoordingen zijne goedkeuring te ken
nen te geven. Kardinaal Granvelle integendeel veinsde verbazing
over eene handeling, die hij zelf in het geheim had aangeraden.
Nooit had hij , aldus verzekerde hij Z. M. , geloofd dat Egmont
gevoelens koesterde , die met de Katholieke godsdienst of met de
belangen der kroon strijdig waren, tot op den tijd dat hij zelf
de Nederlanden verlaten had. Hij hield zich , naar zijn zeggen,
overtuigd , dat de Graaf door anderen belasterd moest zijn , hoe(1) BOB, IV. 185.
(2) Ibid. — Correspond. de PMlippe TI. I. 647 , 666 , 674.
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wel de Kardinaal , om de waarheid te zeggen met spijt vernomen
had, iaat Egmont bij gelegenheid dat het kind van Graaf Hoogstraaten gedoopt werd, geschreven had. Wat de andere in verzeke
ring genomen personen betrof, zeide hij , dat niemand hun lot
betreurde. De Kardinaal voegde er bij , dat men het er voor Meld
dat hij zelf tot dien maatregel aangespoord had , maar dat hij zich
daarover evenmin als over andere soortgelijke beschuldigingen
bekommerde.
In gesprek met degenen , die hem omgaven , drukte hij dikwijls
zij u' spijt uit, dat de Prins van Oranje te slim was geweest om
zich in hetzelfde net te laten vangen, waarin zijne eenvoudiger
medgezellen zoo vast verstrikt waren. Inderdaad , zoodra er tijding
gekomen was, dat mannen van hoogen rang te Brussel gevat
waren , vroeg de Kardinaal driftig , of de Zwijger gevangen was ;
want onder die benaming duidde hij den Prins steeds aan. Toen
dit ontkennend beantwoord werd , gaf hij de uiterste teleurstelling
te kennen , er bijvoegende , dat zij , zoo Oranje ontkomen was ,
niemand gevangen hadden , en dat zijne vangst schatbaarder ge
weest zou zijn , dan die van alle andere Nederlanders te zamen (1).
Ook Pieter Titelman , de beruchte inquisiteur , die toen , van
het bedrijvig leven afgezonderd, het genadebrood van Filips aten
door vriendelijke brieven van dien monarch aangemoedigd werd (2),
drukte dezelfde meening uit. Vernomen hebbende , dat men Egmont
en Horne gevangen had , vroeg hij driftig , of „ de slimme Willem "
insgelijks gevat was. Men antwoordde natuurlijk ontkennend. „Dan
zal onze blijdschap slechts kort van duur zijn," merkte hij aan.
„Wee ons van wege den toorn, die uit Duitschland komt op
zetten" (3).
Den 12dt" Julij van dit jaar deed Filips schriftelijk bij Granvelle
onderzoek naar de bijzonderheden van eenen brief, welken de
Prins van Oranje, volgens eene vroegere mededeeling des Kardinaals,
bij gelegenheid van het toedienen van den doop aan een kind van
den Graaf van Hoogstraaten , aan Egmont geschreven had (4).
Den 17d™ Augustus hielp de Kardinaal den Koning uit zijne dwa
ling. De brief, zoo als hij reeds verklaard had, was niet door
(1) HOOFT, IV. 151. STRADA, I, 300. VAN METEREN, 50.
(2) Correspond. de Philippe II , I. 523.
(3) «Si (inquit) astutus Gulielmus (Aurantius) evasit , non erunt solida gaudia
nostra; vae nobis a bello Germanico.« Pandorae sive Veniae Hispanicae editae
Anatomia, Protnetheo auctore, 1574.
(4) Correspond. de Philippe II, I. 564—610, 624.
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Oranje , maar door Egmont geschreven , en hij gaf zijne verwonde
ring te kennen, dat de Hertogin van Parma dien nog niet aan
Z. M. gezonden had. De Hertogin moest dien gezien hebben,
dewijl haar biechtvader hem getoond had aan den persoon, die er
Granvelle kennis van gegeven had. In dien brief, ging de Kardi
naal voort, had Egmont den Prins van Oranje gemeld , dat hunne
aanslagen ontdekt waren, dat de Koning een leger toerustte , dat
zij onbekwaam waren om hem het hoofd te bieden, en dat het
daarom noodzakelijk geworden was hunne gevoelens te ontveinzen
en zich zoo goed mogelijk in den tegenwoordigen stand van zaken
te schikken , in afwachting van andere omstandigheden , welke liunnen plannen bevorderlijk zouden zijn. Granvelle ried daarenboven
aan , dat men Van Straalen , die aan den brief mede handdadig en
misschien de overschrijver er van geweest was , terstond in hech
tenis nemen zou.
De Kardinaal was besloten , de zaak niet te laten rusten , on
danks zijne verzekering , dat hij den gevangen Graaf genegen wasTegenover de verklaring, dat hij van een' brief wist, die met
eene volledige bekentenis van verraad uit Egmont's eigen mond
gelijk stond , — een feit , dat , bijaldien het bewezen of misschien
zelfs maar geopperd was , bij Filips voldoende zou zijn , om Egmont
van twintigduizend levens te berooven; tegenover dat bestendig
aandringen bij zijn' achterdochtigen en bloeddorstigen meester, om
deze oorkonde zoo mogelijk op te sporen, moet men bekennen,
dat de onbepaalde en huichelachtige uitdrukkingen , waardoor de
Kerkvoogd zich geliet , alsof hij voor eene genadige behandeling
was, al zeer weinig te beduiden hadden.
Zekerlijk vielen deze zaden van achterdocht in geen' onvruchtbaren grond. Filips deelde onmiddellijk het aldus ontvangen berigt
aan den Hertog van Alva mede , met last om bij herhaalde gele
genheden te ontdekken, wat er door Egmont, of op Egmont's
aandrijven door Van Straalen geschreven was; verklaarde, dat er
ten tijde, dat het kind van Hoogstraaten gedoopt was, zulk een
brief geschreven was , als hoogst waarschijnlijk Egmonts gevoelens
op dat tijdstip zou toelichten; en dat men zich den brief zelven,
dien de biechtvader der Hertogin van Parma eenmaal had gehad,
zoo mogelijk behoorde te verschaffen (1). Zoo werden de eigen
woorden van Granvelle onmiddellijk door den monarch aan zijn
(1) VIOLII Epist. ad HOPÏER XXVI. 406. VAX DER VIJNCKT , II. 88.
£'orrespond. de Philippe II , I. 671.
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vertegenwoordiger in de Nederlanden overgebragt , op het oogenblik dat al de papieren van Egmont in zijn bezit waren, en Egmont's bijzondere geheimschrijver op de pijnbank was gebragt om
hem geheimen af te persen, die nooit in zijn brein waren opge
komen. Het feit, dat geen zoodanige brief gevonden werd, dat de
Hertogin nooit van eenige oorkonde van dien aard gerept had , en
dat noch een zorgvuldig onderzoek der papieren, noch de aan
wending der pijnbank (1), over de zaak eenige voldoende inlich
ting kon uitlokken , leidt tot de gevolgtrekking , dat er geen ver
raderlijk papier van dien aard bestond, behalve in de verbeelding
van den Kardinaal. In allen gevalle is het niet meer dan billijk,
bedenking te voeden, om een stuk als veroordeelend getuigenis
aan te voeren , waar zelfs elk regtstreeksch bewijs ontbreekt , dat
zoodanig stuk ooit aanwezig was. De biechtvader der Hertogin zeide
aan een ander persoon , die het den Kardinaal overbragt , dat of
de Graaf van Egmont, of de Burgemeester Van Straalen, op last
van den Graaf aan den Prins van Oranje dit en dat geschreven
had. Voorwaar een zeer onvoldoend getuigenis, om er eene be
schuldiging van hoogverraad op te gronden, tegen een man, wien
Granvelle met boosaardig opzet beschreef als iemand , die overi
gens noch met de Katholieke godsdienst , noch met 's Konings
waarachtige belangen strijdig gehandeld had. Reinaert de Vos zou
op geene andere wijze zijn mededoogen hebben getoond, dan de
Kardinaal het deed , toen hij , op hetzelfde oogenblik dat hij zulke
doodelijke beschuldigingen in het geheim aanvoerde , den ongelukkigen gevangene aan de koninklijke goedertierenheid aanbeval.
De rampspoedige afgevaardigden , de Markgraaf van Bergen en
de Baron Montigny, waren in Spanje onder naauw toezigt ge
bleven. Van die ter dood veroordeelde slagtoffers , die zich , in
spijt van vriendelijke vermaningen en onheilspellende waarschu
wingen , aldus in het hol van den leeuw gewaagd hadden , zou men
nimmer meer eenige naar buiten gekeerde voetstappen ontdekken.
Nu Alva eindelijk naar de Nederlanden afgezonden was, scheen
hun lot verzegeld , en de Markgraaf van Bergen , die zich daaruit
het ergste voorspelde , verviel onmiddellijk daarop in eene doode
lijke kwijning. Was het de kwijning der lang uitgestelde hoop ,
die plotseling tot wanhoop oversloeg , of kwam een nog magtiger
en minder dubbelzinnig vergift den ongelukkigen edelman te hulp?
(1) Correspond. de Philippe II, I. 666—702.
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Dit zal welligt nimmer met zekerheid uitgemaakt worden (1).
De geheimen dier verschrikkelijke gevangenissen in Spanje , waar
zelfs de eerstgeboren zoon en de gemalin van den monarch kort
daarna, zoo als men gelooft, de slagtoffers zijner sombere wraak
geworden zijn, zal men misschien nimmer naauwkeurig leeren ken
nen , tot dat het graf zijne dooden wedergeeft, en de eeuwenlang
bedolven misdaden geopenbaard worden.
Zeer spoedig, nadat Alva's vloot uit Carthagena verzeild was,
voelde de Markgraaf van Bergen zijn einde naderen. Hij liet den
Prins van Eboli, met wien hij steeds vertrouwelijk was geweest
en dien hij voor een' belangeloos vriend hield , verzoeken , om bij
hem te komen. Aan diens trouwe borst , en in de meening , van
zijne oogen alleen de vrome tolken van medelijden te ontvangen,
waaraan hij behoefte had, stortte 'de stervende edelman zijne
laatste , uitvoerige klagte uit. Hij droeg hem op , den man , dien
hij niet langer zijn Koning wilde noemen, te zeggen, dat hij
altijd trouw en regtschapen was geweest; dat de bitterheid van zich
bestendig verdacht te zien, terwijl hij zich zijner ongeschonden
trouw bewust was, hem smartelijker griefde, dan men ligtelijk
gelooven kon , en dat hij hoopte , dat de dag zou aanbreken ,
waarop zijne eigene eerlijkheid en de lagen zijner vijanden aan het
licht zouden komen. Hij besloot zijne afscheidswoorden met de voor
spelling , dat lang nadat hij ten grave zou gedaald zijn , de lastervlekken , waarmede men zijnen naam bezoedeld had , eindelijk ,
hoewel te laat, uitgedelgd zouden worden.
Zoo sprak de ongelukkige afgezant, en zijn vriend antwoordde
hem met woorden van troost. Het is waarschijnlijk , dat hij het
zelfs waagde , in 's Konings naam hem de vrijheid toe te zeggen
om huiswaarts te keeren ; het eenige middel , zoo als zijne geneesheeren bij herhaling verzekerd hadden, dat men bij mogelijkheid
voor zijne kwaal kon aanwenden. Maar de duivelsche geveinsdheid
van Filips en de lage trouweloosheid van Eboli, bij deze gele
genheid, gaan bijna alle geloof te boven. De Prins kwam om de
hand te drukken en de oogen te sluiten van den stervende, dien
hij zijn' vriend noemde , nadat hij eerst zorgvuldig een briefje
geraadpleegd had, met de uitvoerigste geheime lastgevingen van
zijnen meester nopens het gedrag , dat hij bij deze plegtige gelegenheid
en later in acht te nemen had. Dit papier van Filips eigen hand
(1) STRADA, I. 290. HOOFT, IV. 146.
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was Eboli gebragt op den dag zelven van zijn bezoek bij den
Markgraaf, met de waarschuwing er boven geschreven, dat het
niet gelezen of geopend mogt worden, vóór dat de bode, die het
bragt, hem verlaten had. De Prins kreeg daarbij in last, ingeval
het bewezen mogt zijn , dat er voor den Markgraaf geen herstel
te hopen was , hem , in 's Konings naam , de vergunning te be
loven om naar de Nederlanden terug te keeren. Mogt zich evenwel
eene mogelijkheid voordoen, dat hij in leven bleef, dan moest de
Prins hem alleen met de hoop vleijen, dat eene zoodanige ver
gunning mogelijkerwijze verkregen kon worden. Ingeval van des
Markgraven overlijden , moest de Prins onmiddellijk met den
Groot-Inquisiteur en den Graaf van Feria de noodige maatregelen
beramen voor zijne teraardebestelling. Het mogt misschien , in dat
geval , raadzaam geacht worden , het leedwezen aan den dag te
leggen, dat de Koning en zijne Ministers over zijnen dood gevoel
den, en de bijzondere achting, die zij voor de Nederlandsche
edelen koesterden. Tevens werd Eboli wijders gelast met dezelfde
personen te beraadslagen over de krachtdadigste middelen , om de
ontvlugting van den Baron Montigny te beletten; een waakzaam
oog te houden op al zijn doen en laten, en algemeene bevelen
te geven aan stedelijke bevelhebbers en postmeesters , om elke
poging tot ontvlugting , die hij wagen mogt , te verhinderen. Ten
slotte ontving de Prins bevel ingeval van het overlijden van den
Markgraaf , schijnbaar op zijne eigene verantwoording en als in
afwezigheid en buiten medeweten des Konings een' bijzonderen
bode af te vaardigen , om de Hertogin van Parma van de gebeur
tenis te verwittigen , en haar aan te sporen , om zich onmiddellijk
iu het bezit te stellen van de stad Bergen-op-Zoom en van al de
vaste goederen vran den Markgraaf, tot dat het uitgemaakt zou
zijn , of het niet mogelijk ware , hem na zijnen dood van ver
raad te overtuigen , en zijne goederen bij gevolg verbeurd te
verklaren (1).
Zoo luidde de last van Filips aan Eboli en naauwkeurig overeen
komstig de aankondiging werd de komedie gespeeld bij het sterfbed
van den afgezant. Drie dagen na zijne afscheidsontmoeting met
zijn' belangeloozen vriend, was de Markgraaf een lijk (2). Vóór
dat zijn gebeente koud was, was er een bode naar Brussel op weg,
met last aan de Landvoogdes , om zijn eigendom in beslag te nemen ,
(1) Correspond. de Philippe II, I. 572. — (2) STBADA, I. 290.
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en op verdenking van ketterij , den jeugdigen bloedverwant en de
nicht van den overledene in hechtenis te nemen , die volgens den
wil van den Markgraaf zich met elkander in het huwelijk moesten
verbinden en zijne goederen deelen (1). Het geheele drama , be
ginnende met de vertooning aan het sterfbed , werd op hoog bevel
uitgevoerd. Vóór Alva's komst in de Nederlanden was het eigen
dom van den Markgraaf in handen der regering , in afwachting
der verbeurdverklaring (2), die slechts voor eene korte poos uit
gesteld was , terwijl aan den anderen kant de Baron Montigny ,
Bergen's medeveroordeelde , wien men niet zoo gemakkelijk door
het heimwee kon kwijt raken , in enge bewaring opgesloten werd
in den alcazar van Segovia om nimmer levend deze Spaansche
gevangenis te verlaten (3). Er ligt iets aandoenlijks in de zelfbegoocheling , waaraan Montigny en zijn broeder, Graaf Horne,
zich beiden overgaven , daar elk van zijnen kant geloofde , dat de
andere buiten gevaar was, de een wegens zijne afwezigheid uit de
Nederlanden, de andere wegens zijne afwezigheid uit Spanje, terwijl
beiden , in hetzelfde net verstrikt , een' rasschen en zekeren onder
gang te gemoet gingen (4).
In denzelfden brief van den 9d™ September, waarin de Hertog
aan Filips de gevangenneming van Egmont en Horne mededeelde,
kondigde hij hem zijn besluit aan , eene nieuwe regtbank op te
rigten om naar de misdaden onderzoek te doen , die in het jongst
leden tijdvak van beroerten gepleegd waren (5). Deze zonderlinge
regtbank werd dan ook zoo spoedig mogelijk opgerigt. Zij werd
de Raad van Beroerten geheeten , maar weldra verkreeg zij den verschrikkelijken naam , waardoor zij voor altijd in de geschiedenis
bekend zal zijn, dien van Bloedraad (6). Alle andere instellingen
werden daardoor overbodig gemaakt. Aan elk geregtshof , van de
schepeusbanken af tot op de provinciale hoven toe, werd verboden
in het vervolg kennis te nemen van eenige zaak , die uit de jongste
beroerten voortsproot. De Staatsraad, hoewel niet uitdrukkelijk
ontbonden , kwam geheel in onbruik , daar de leden , die hem
(1) Correspond. de Philippe II, I. 547—590. STRADA , I. 291, en de
aanteekening van M. GACHARD.
(2) VAN DER VIJNCKT , II 77.
(3) HOOPT, IV. 172, 173. Correspond. de Philippe II, I. 648, 654,666.
(4) Zie Dedaction de l'innocence da comte de Hornes, pp. 203, 204.
(5) Correspond. de Philippe II, I. 637.
(6) HOOIT, IV. 153. BOR, IV. 185, 186. VAN METEREN, f. 49 REIDA.NI
Ann. Belg. p. 5.
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zamenstelden , nu en dan op eene ongeregelde wijze in Alva's
bijzondere vertrekken ontboden werden , en de Bloedraad zich
hunne voornaamste werkzaamheden aanmatigde. Niet slechts burgers
uit elke provincie , maar de gemeente-besturen en zelfs de oppermagtige provinciale Staten zelven , werden gedwongen , even als
de geringste ambtelooze bijzondere personen , voor dit nieuw en
buitengewoon geregtshof hunne zaak te bepleiten. Het is onnoodig
van de volslagen schending te gewagen, welke men hierbij beging,
van alle grondwetten, handvesten en privilegiën, omdat de instel
ling zelve van dien Raad eene stoute en onverantwoordelijke aan
kondiging was, dat die wetten en privilegiën uitgediend hadden.
De strekking van dit plotseling opgerigte geregtshof was tweeledig.
Het bepaalde en strafte de misdaad van verraad. De bepalingen ,
in achttien artikels vervat, verklaarden voor verraad, zoo men eenig
verzoekschrift tegen de nieuwe Bisschoppen , de inquisitie of de
plakkaten ingediend of geteekend had ; zoo men , onder welke om
standigheden ook , het openbare preken geduld had ; zoo men
verzuimd had zich tegen de beeldstormerij , de haagpreken of het
aanbieden van het smeekschrift door de edelen te verzetten, en,
of uit overtuiging , of onbedachtzaam, , zich verstout had te beweren ,
dat de Koning geenszins het regt bezat om al de provinciën van
hare vrijheden te berooven, of had durven staande houden, dat
deze tegenwoordige regtbank gehouden was in eenigerlei wijze eenige
wetten of handvesten hoegenaamd te ontzien. In deze korte en
eenvoudige , doch bondige bewoordingen , werd er van de misdaad
van hoogverraad eene bepaling gegeven. De straf was nog korter,
nog eenvoudiger en bondiger aangegeven ; want zij was , voor alle
gevallen, onmiddellijk de dood. Zoo goed beantwoordde dit nieuwe
werktuig ook aan zijn doel, dat in nog geene drie maanden, van
den tijd zijner invoering af, achttienhonderd menschelijke wezens (1)
door zijne rassche werking den dood hadden ondergaan, waaronder
sommigen van de hoogstgeplaatsten , van de edelsten en braafsten
des lands; zonder dat het nog het minste blijk gegeven had van
in zijnen vreesselijken loop te verflaauwen.
En evenwel , hoe vreemd het klinken mag , was deze regtbank ,
die op de vernietiging van al de oude instellingen des lands gegrond
was , zelfs niet in naam met eenig gezag bekleed , dat op wettigheid
kon aanspraak maken. De Koning had haar geene open brieven
(1) BRANDT, Historie der Reformatie, 1. 468. — BOR, IV. 116.
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of handvest verleend, en evenmin had zelfs de Hertog van Alva
het der moeite waard geacht , aan eenig lid dier vergadering ,
hetzij op zijn eigen naam, hetzij als Kapitein-Generaal, eenigen
lastbrief te geven (1). De Bloedraad was louter eene vereeniging,
zonder den minsten wettigen vorm, waarvan de Hertog bestendig
voorzitter was, terwijl de andere leden allen door hemzelven be
noemd waren.
Van deze ondergeschikte raadslieden bezaten twee het stemregt,
dat in alle gevallen echter aan 's Hertogs eindbeslissing onderwor
pen was, terwijl de overigen in het geheel niet stemden (2). Der
halve bestond hier zelfs niet de uitwendige schijn van eene von
nissende , wetgevende of uitvoerende regtbank ; het was eene haar
goeddunken te kennen gevende vergadering, door welke de Hertog
iu zijn bloedig werk nu en dan , waar het bijzaken betrof, verligt
werd , zonder dat een greintje magt of verantwoordelijkheid van
zijne schouders genomen werd. Hij behield zichzelven de eindbe
slissing voor van alle zaken, die voor den Baad zouden komen,
en gaf met huiveringwekkende eenvoudigheid de beweegredenen
zijner handelwijs aan. „Twee redenen," schreef hij den Koning,
„hebben mij doen besluiten om aldus de magt der regtbank te
beperken : de eerste , dat ik , onbekend met hare leden , ligtelijk
door hen misleid konde worden ; de tweede , dat de regtsgeleerdm
alleen veroordeelen wegens misdaden , die bewezen zijn ; terwijl Uwe
Majesteit weet , dat de staatszaken bestuurd worden naar regels ,
die zeer verschillend zijn van de wetten, die zij hier hebben" (3).
Daar het dus de bedoeling van den Hertog was , een ligchaam
zamen te stellen van mannen , die hem behulpzaam zouden zijn
in het veroordeelen wegens misdaden, die niet bewezen konden war
den , en in los heen te loopen over de statuten , die men niet
erkennen wilde , moet men toegeven , dat hij in de benoeming
der raadslieden niet ongelukkig was. Bij dit werk hielp hem de
ervaren Viglius (4). Die kundige regtsgeleerde had met zyne ge(1) Zie Notice sur Ie Cons. des Troubles , par M. GACUARO , p. 7 —
Ongedrukte brieven van Requesens , 30 December 1573, en van Geronde
Koda, 18 Mei 1576.
(2) GACHARD , Notice , etc. p. 8 en 9 , met de aangehaalde brieven van
Alva, 14 Sept. 1567, en van Requesena , 30 Dec. 1573.
(3) GACHABD, Notice etc. p. 5. — »La otra es que letrados no sentencian
sino en casos probados , y como V. M. sabe , los negocios de estado son mny
diferentes de las leyes que ellos tienen.» (Brief van den 9den Sept. 1567.)

(4) Correspond. de Philippe II , I. 637. VIOL. Bpist. ad HOPPER , XU
441, 442; XXVII. 410.
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wone behendigheid die gevaarlijke eer voor zichzelven weten te
ontduiken ; maar hij noemde een aantal personen waaruit de Hertog
zijne lijst opmaakte. Het priesterkleed, dat hij zoo kort geleden
en „met zulk een listig overleg" aangenomen had, gaf hem voor
hemzelven eene verontschuldiging aan de hand, en in zijne brie
ven aan zijnen getrouwen Hopper wenschte hij zich bij herhaling
geluk, dat hij er in geslaagd was zich van zulk een' bloedigenen
gevaarvollen post verwijderd te houden (1).
Men kan onmogelijk op het gedrag van den aanzienlijken Fries
bij deze gewigtige gelegenheid anders dan met minachting nederzien. Alleen er op uit, om zichzelven, zijn eigendom en zijnen
naam in veiligheid te brengen, aarzelde hij niet, zich voor den
„ allerdoorluchtigsten Hertog," gelijk hij hem steeds noemde,
met walgelijke en kruipende onderdanigheid te buigen. Terwijl hij
weigerde zijne eigene vingers te doopen in het bloed dat weldra
bij stroomen vloeijen zou, had hij er niets tegen om bij de in
wijdende plegtigheden van het groote brandoffer in de Nederlan
den eene behulpzame hand te leenen. Zijn uitwendig welvoegelijk
en kiesch gedrag schijnt zelfs aanstootelijker dan de dartelheid
der eigenlijke moordenaars. Bewust als hij was, dat niemand de
wetten en gebruiken der Nederlanden beter kende dan hij , had
hij de nederige onbeschaamdheid van op te merken, dat het op
dat oogenblik voor hem noodzakelijk was, zijne eigene onbedrevenheid stilzwijgend aan het verhevener oordeel en de meerdere
kunde van anderen te onderwerpen. Nu hij eindelijk van den
steen- van Sisyphus ontheven was , dien hij , zoo als hij zich klagelijk uitdrukte , twintig jaar lang gewenteld had (2) ; nu hij dooi
de aankomst van Tisnacq zijn ontslag verkregen had als President
van den Staatsraad, was hij echter niet ongenegen, de inkomsten
en den rang van President van den Geheimen Raad te behouden,
hoewel beide betrekkingen sedert de oprigting van den Bloedraad
posten geworden waren, waaraan wel bezoldiging, maar geen
werk verbonden was. Hoewel hij zijn geheele leven in regeringsposten en regterlijke betrekkingen doorgebragt had, schaamde hij
zich niet in eene zaak, die de wetten des lands betrof, zich te
onderwerpen aan het gezag van zoodanige regtsgeleerden , als de
Hertog van Alva en diens twee Spaansche bloedhonden, Vargas
en Del Rio. Hij hield er niet van , zoo als hij in zijne vertrou(1) VIGL. ad HOPPER, I. 26 etc.
(2) Vita VIOLII, CXI.
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welijke briefwisseling opmerkte, den Hertog tegen te spreken, als
deze beweerde, dat in gevallen van verraad, de privilegiën van
Braband krachteloos waren ; alhoewel hij beleefdelijk betwijfelde ,
of de Brabanders wel met die leer zouden instemmen (1). Hij
peinsde, volgens zijn zeggen, dikwijls over de middelen om den
bloei der Nederlanden te herstellen; maar metterdaad hielp hij
alleen den Hertog, zoo goed hij vermogt, om den Bloedraad op
te rigten. Hij wenschte zijn land het beste toe, maar hij was
meer bekommerd om de gunst van Alva. „Het verheugt mij,"
zeide hij in een' zijner brieven , „ dat de doorluchtigste Hertog
aan den Koning met lof over mijne dienstwilligheid geschreven
heeft; als ik hier gelaakt word, omdat ik hem zoo eerbiedig het
hof maak, is het mij een troost dat mijne diensten aan den Ko
ning en den Landvoogd daar ginds niet onopgemerkt blijven."
Inderdaad scheen de Hertog, die in den beginne het karaktervan
den President gewantrouwd had , eindelijk door zijne onvermoeide
en kruipende hulde gewonnen. Hij schreef aan den Koning, wiens
gunst de geleerde doctor op dat onheilspellend tijdstip vurig
wenschte te behouden , dat de President zeer bruikbaar en naarstig
was, en dat hij verdiende een kruimel vertroosting uit de ko
ninklijke hand te ontvangen (2). Ten gevolge hiervan schreef Filips
eenige regels van algemeene goedkeuring, welke aan Viglius,
overeenkomstig Alva's aanraden, getoond konden worden. Geheel
overeenkomstig echter met den geest van het Spaansche hof en
met zijn eigen karakter, had de monarch juist één' dag te voren
den Kapitein-Generaal eenige stukken toegezonden van zeer ver
schillenden inhoud. Opdat de Hertog, volgens zijn zeggen, van
niets onkundig mogt zijn, wat op de Nederlanden betrekking
had, zond hij hem a'fschriften van de brieven, drie jaar geleden
door Margaretha van Parma uit Brussel geschreven. Deze brieven
behelsden, zoo als men zich zal herinneren, een verslag van de
geheime nasporingen , welke de Hertogin in het werk had gesteld
betrekkelijk de bijzondere geaardheid en meeningen van Viglius,
op hetzelfde oogenblik dat hij schijnbaar op den vertrouwelijksten voet met haar stond; en hij werd daarin van ketterij, ver
koop van ambten en dieverij beschuldigd. Zoo was de president,
die zich steeds zoo angstvallig naar de tijdsomstandigheden
schikte, met al zijne geleerdheid en ondervinding, achtereenvol(1) VIOL. ad HOPPER, Epist. 24, 26.
(2) Correspond. de Philippe II., I. 647.
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gens de speelbal van Margaretha en Alva, wie hij zoo gedienstig
het hof maakte, en voortdurend van Filips, wien hij met zulk een
ontzag vereerde (1).
Met zijne hulp was de lijst der leden van den Bloedraad spoe
dig vol. Niet één, wien de post aangeboden werd, bedankte.
Noircarmes en Berlaymont namen dien met de uiterste gretigheid
aan (2). Verscheidene Presidenten en Haadsheeren der verschil
lende provinciale geregtshoven werden benoemd, maar al de Ne
derlanders waren slechts voor de leus. Twee Spanjaards, Del Eio
en Vargas, waren de eenige leden, die konden stemmen, terwijl
hunne beslissingen, zoo als reeds gemeld is, door Alva konden
herzien worden. Del Rio was een man zonder karakter of be
gaafdheid , een louter werktuig in de handen zijner meerderen ;
maar Juan de Vargas deed zich op eene verschrikkelijke wijze
gelden.
Geen beter man kon men in Europa gevonden hebben voor
den post, waartoe hij dus verheven werd. Menschenbloed te stor
ten was, in zijne meening, de eenige gewigtige bezigheid en het
eenig vrolijk tijdverdrijf van het leven. Zijne jeugd was met andere
misdaden bevlekt. Hij had zich genoodzaakt gezien, uit Spanje de
wijk te nemen, omdat hij eene wees wier voogd hij was, onteerd
had (3); maar op zijnen mannelijken leeftijd kende hij geene
andere verlustiging dan moord. Hij voerde Alva's bloedig werk
uit, met eene nijverheid, die bijna bovenmenschelijk was, en met
eene luchthartigheid , die een' duivel beschaamd zou hebben. Zijne
verfoeijelijke spotternijen klonken te midden van het bloed en den
rook en de doodskreten dier dagen van aanhoudende slagting. Hij
was er trotsch op , het evenbeeld van den hardvochtigen Hertog
te zijn, en handelde zoo bestendig in overeenstemming met diens
oogmerken, dat het regt van herziening alleen in naam bleef be
staan. Geene botsing was mogelijk, waar de ondergeschikte slechts
begeerig was een' onvergelijkelijken meester te overtreffen. De ge
stalte van Vargas verrijst door de nevelen van drie eeuwen heen,
met verschrikkelijke klaarheid voor onze verbeelding. Zelfs zijne
barbaarsche taal heeft men niet vergeten , en zijne vergrijpen tegen
(1) Correspond. de Philippe II. , I. 666.
(2) ',Noircarme y Barlemou-no solo no han rehusado, pero me parece lo
han acetado de mny buena aga.» (Ongedrukte brief van Alva, lOSept. 1567,
aangehaald door GACHAR D , Notice etc. p. 7 , note.)
(3) HOOIT, IV. 152. — Zie Correspond. de Philippe II., I. 713, 731,
alsmede La dédnction de l'innocence du comte de Hornes , pp. 60 et 61.
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de spraakwetten zoowel als tegen de menschelijkheid zijn vereeu
wigd geworden. „Heretici fraxerunt templa; boni niJiili faxerunt
contra: ergo debent omnes patibulare" was de veelomvattende,
doch barbaarsche lievelingsspreuk van een' man , die even roeke
loos en moorddadig met de Latijnsche taal omsprong, als met
zijne natuurgenooten (1).
Onder de onbeduidende personen, die verder het collegie uit
maakten, was de Vlaamsche Raadsheer Hessels de eenige, voor
wien de Hertog bijzondere achting koesterde. Het ontbrak hem
niet aan talent of geleerdheid, maar de eenige reden, waarom
de Hertog hem hoog schatte, was zijne wreedheid. Daar hem
slechts weinig aandeel in de beraadslagingen vergund was, was
Hessels gewoon, 's namiddags aan de tafel van den Raad in te
dommelen, en als men hem uit zijnen dut wekte, om zijn gevoe
len uit te brengen over de voor het Hof aanhangige zaak , plagt
hij zich de oogen te wrijven en met groote drift, ja zonder zelfs
den naam van den schuldige of de strafbaarheid van het geval te
kennen , uit te roepen : „ ad patibulum , ad patibulum ! " (naar de
galg, naar de galg er mee!) — Zijne huisvrouw, die er zich instinktmatig over verontrustte, dat haar man wakende en slapende
in dat beulswerk verdiept was, verklaarde meer dan eens, als
door een' waarzeggenden geest, dat zij hoopte, dat hij, wiens
hoofd en hart zoo met de galg waren opgevuld, toch niet den
een' of anderen dag daar zelf aan kwam te hangen : eene sombere
voorspelling, welke de toekomst op eene vreesselijke wijze ver
vuld heeft (2).
De aldus opgerigte Bloedraad hield den 20en September ten
huize van Alva zijne eerste zitting. Geheel volwassen en tot de
tanden gewapend uit het hoofd van haren uitvinder te voorschijn
springend, begon deze nieuwe regtbank, welke reeds bij haar
eerste begin al hare kracht bezat, het doel van haar aanzyn te
vervullen. Nadat de leden „ eeuwige geheimhouding gezworen
hadden ten aanzien van al wat er in den Raad verhandeld zou
worden en insgelijks met eede beloofd hadden elk uit hun mid
den aan te geven, welke die belofte schenden zou," werd hun
geregtshof als opgerigt beschouwd. Alva werkte daar dagelijks
(1) V. D. VIJNCKT, II. 75—77. BRANDT, I. 465, 466; REIDANUS, p.
5; HOOFT, 152. — »De ketters vernielden de kerken, de welgezinden deden
er niets tegen; daarom verdienen zij allen gehangen te worden.«
(2) HOOFT, XIV. 594. BHANDT, 494.
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zeven uren (1). Het laat zich denken, dat de ondergeschikten
niet gespaard werden, en dat hun ambt eene betrekking was,
waaraan wel bezoldiging, maar nog veel meer werk verbonden
was. Hun arbeid werd echter niet verzwaard door verouderde
vormen. Daar dit hoogst en eenig geregtshof voor al de Neder
landen geen' lastbrief of gezag had, behalve den wil van den
Kapitein-Generaal, hield men het ook voor noodeloos, eene reeks
van regels en voorschriften te vervaardigen, zoo als in minder
onafhankelijke geregtshoven dienstig zou kunnen zijn. De vormen
van regtspleging waren kort en kunsteloos. Zouder orde of gere
gelde inrigting waren er eene menigte commissarissen, die eene
ondergeschikte rol bij den Baad vervulden , door de provinciën
verspreid, wier taak het was, berigten in te winnen betreffende
alle personen, welke men beschuldigen kon van aan de jongste
beroerten eenig aandeel genomen te hebben (2). De grootste mis
daad echter was het, rijk te zijn, en wel eene zoodanige, die
door geene nog zoo uitstekende deugden verzoend kon worden.
Alva had ten oogmerk te bewijzen, dat hij het geldelijk beheer
even goed verstond, als de krijgsdienst, waarin niemand zijne
bedrevenheid betwijfelde, en hij had zijnen meester een jaarlijksch inkomen van 500,000 dukaten beloofd uit de verbeurd
verklaringen, die het aanhangsel der teregtstellingen moest wor
den (3).
Het was noodzakelijk, dat de bloedstroom terstond door de
Nederlanden vloeide, opdat de beloofde goudrivier van ééne el
diepte, volgens zijne snoeverij (4), Spanjes dorstigen grond besproeijen mogt. Het was klaar als de dag, dat krachtens de ten
grond gelegde bepalingen van wat men onder verraad te verstaan
had, bepalingen even oud als de regtbank zelve, niemand zeker
was van niet te eeniger tijd voor het Hof gedaagd te worden.
Ieder, schuldig of onschuldig, Papist of Protestant, voelde het
hoofd op zijne schouders waggelen. Indien hij vermogend was,
scheen er geen ander redmiddel voor hem te zijn dan de vlugt,
welke nu bijkans onmogelijk geworden was , ten gevolge der zware
straften, waarmede in het nieuw plakkaat alle voerlieden, schip(1) GACHARD, Notice etc. p. 9, 10.
(2) GACHARD, Notice etc., 10, 11, 14.
(3) Ibid. 23. — Vergelijk BRANDT, I. 475, VAN METEREN, 29, HOOFT,
IV, v. D. VIJNCKT, II. 81, en anderen.
(4) BRANDT, I. 496.
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pers en rijtuighouders bedreigd werden, die lot de ontvlugting
van ketters de hand zouden leenen (1).
Een zeker aantal dezer commissarissen had bijzonder in last
berigten in te winnen omtrent het verraad van Oranje , Lodewijk
van Nassau , Brederode , Egmont , Horne , Culemborg , van den
Berg, Bergen en Montigny. Op grond van zoodanige berigten
zou het geregtelijk onderzoek tegen die voorname heeren hoofd
zakelijk worden ingesteld. Sommige leden van den Bloedraad wa
ren in het bijzonder met het opmaken dezer belangrijke processen
belast, maar de commissarissen moesten in de eerste plaats den
Hertog zelven verslag doen, welke later weder de stukken aan
zijne onderhoorigen ter hand stelde.
Aangaande de minder gewigtige en gemengde zaken, die da
gelijks in ongeloofelijke menigte aan deze regtbank werden voor
gelegd, nam men dezelfde voorbereidende vormen in acht, als het
ware om de gewone wijze van rcgtspleging van andere hoven na
te bootsen. Alva verzond de berigten, die hem dagelijks met wa
gens vol gestuurd werden , maar die noch hij , noch iemand an
ders den tijd had te lezen, naar den Raad, om daarover naar
goeddunken te beschikken. Het was de pligt der onderhoorige
beambten, die, zoo als boven gemeld is, geen stemregt bezaten,
van de gevallen verslag op te maken. Niets kon bondiger zijn.
Eén enkel stuk bevatte eene beschuldiging tegen een persoon, of
tegen honderd personen. De Hertog zond de papieren aan den
Eaad , en de gewone Raadsheeren deden terstond aan Vargas ver
slag. Indien het verslag besloot met den man, of de honderd
man, waarvan sprake was, des doods schuldig te verklaren, dan
keurde Vargas het oogenblikkelijk goed, en binnen de achten
veertig uren werd aan den man of aan de honderd mannen het
vonnis ten uitvoer gelegd. Indien het verslag tot eenige andere
straf hoegenaamd besloot, werd het onmiddellijk ter herziening
teruggezonden, en werden de stellers van het verslag door den
voorzitter niet verwijten overladen (2).
Daar men op zoodanige wijze te werk ging, laat het zich ver(1) Bon, III. 175, 176.
(2) GACHARD, Notice etc. 19, 20. — En siendo et atiso tic condenar a
muerte se decia que cstaba muy bien y no habia mas que ver, empero, si el
aviso era de menor pena no se estaba a lo que ellos decian , sino tornabase a
ver el proceso, y decian les sobre ellos malas palabras y hacian les ruin tratamiento,» etc. — (Officiële oorkonde aangehaald door M. GACHARD, No
tice etc.)
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onderstellen, dat het den Raadsheeren niet vergund werd, in
hunnen verschrikkelijken ijver te vertragen. Het register van elke
stad, elk dorp en gehucht in de Nederlanden toonde de dagelijksche lijsten van mannen , vrouwen en kinderen , die dus op het
altaar van den duivel geofferd werden, die over dat ongelukkige
land de heerschappij verkregen had (1). Het gebeurde niet dik
wijls, dat een bijzonder persoon van genoegzaam belang geacht
werd om afzonderlijk verhoord te worden, indien men zulks een
verhoor kon noemen (2). Men vond het bondiger, hen met gansche baksels naar den oven te zenden. Dus werden b. v. op den
4*n Januari] vierentachtig inwoners van Valencyn veroordeeld ; op
een anderen dag vijf en negentig gemengde personen uit verschil
lende plaatsen in Vlaanderen ; op een anderen zesenveertig inwo
ners van Mechelen; op een anderen vijfendertig personen uit ver
schillende plaatsen , enz. (3).
De vastenavond, een geliefkoosde feestdag in de Nederlanden,
bood eene gunstige gelegenheid aan, om een groot getal veroor
deelde personen met een' enkelen slag in hechtenis te nemen en
te vervoeren. Men veronderstelde teregt, dat de burgers met wijn
en drank opgevuld, waartoe misschien de vervolging, waaronder
zij leefden, een nieuwen en afgrijsselijken prikkel leende, gemak
kelijk in groot getal uit hnn bed geligt en terstond den Bloedraad
in handen geleverd konden worden. De aanslag was vernuftig uit
gedacht, en men spande dus de strikken. Velen der veroordeel
den werden echter gelukkig gewaarschuwd voor het vreesselijk
einde, dat hunne feestviering dreigde, en bragten zich voor eene
poos in veiligheid. Eene vangst van omtrent vijfhonderd personen
was de uitslag, die de scherpzinnigheid der onderneming loonde.
Het is noodeloos er bij te voegen, dat zij allen onmiddellijk teregt
gesteld werden. Het is een vervelend en hatelijk werk, de muffe
registers van drie eeuwen herwaarts te doorzoeken té*n einde de
onbekende namen dier duizenden slagtoffers weder aan het licht
(1) HOOFT IV, BRANDT IX.
(2) Zie in het bijzonder de Senleaiien van Alva gezameld van J. MARCUS,
een werk, waarin eenige duizenden doodvonnissen van mannen en vronwen, die
zich nog in de Nederlanden bevonden, of banvonnissen op straffe des doods,
uitgesproken over degenen die gevlngt waren, verzameld en in het licht gege
ven zijn. De vonnissen werden meestal over de aangeklaagden bij geheele hoopen geveld. — Zie ook Correspond. de Philippe II, II, en Eegistre des condamnés et bannis a cause des Iroubles des Pays-Bas, 3 vol. (M. S. in de
Brusselsche Archieven.
(3) HOOPT IV, 157, 158, VAN METEREN 49, GACHARD 15, 16.
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te brengen. De dooden hebben hunne dooden begraven en zijn
vergeten. Het is insgelijks naauwelijks noodig te melden , dat de
verhooren voor den Baad allen partijdig waren , en dat eene aanklagt bijna onvermijdelijk door een doodvonnis gevolgd werd. Het
gebeurde somtijds zelfs , dat de ijver der raadsheeren de voortva
rendheid hunner ambtenaren nog overtrof. De vonnissen liepen nu
en dan de aanklagt vooruit. Zoo werd bij zekere gelegenheid Ac
regtszaak van zekeren persoon te berde gebragt , maar vóór dat
het onderzoek een' aanvang nam , ontdekte men , dat hij reeds
teregtgesteld was. Een vlugtig inzigt in de papieren bewees boven
dien , zoo als gewoonlijk , dat de aangeklaagde geene misdaad
had begaan. „Dat komt er niet op aan," zeide Vargas schertsend;
„indien hij onschuldig gestorven is, zal hij erbij het oordeel dat
hem in de andere wereld wacht , des te genadiger afkomen" (1).
Doch, hoezeer de Raadsheeren ook met deze liefderijke scherts
hun hart mogten ophalen , als zij onder elkander waren ; het was
blijkbaar , dat volgens de vastgestelde bepalingen van verraad , de
onschuld werkelijk eene onmogelijkheid was. De praktijk stemde
met het voorschrift overeen , en dagelijks werden er menschen
teregtgesteld onder ongerijmde voorwendsels, hetgeen erger was,
dan teregtstellingen onder geen voorwendsel hoegenaamd. Zoo werd
Pieter de Wit van Amsterdam onthoofd , dewijl hij bij eene der
opschuddingen in die stad een' onruststoker bewogen had , niet te
schieten op een' overheidspersoon. Dit werd als een afdoend bewijs
beschouwd , dat hij een man van invloed was onder de oproerlingen , en hij werd bijgevolg ter dood gebragt (2). Mevrouw
Juriaen, die in 1566 een houten beeldje der H. Maagd met een
pantoffel geslagen had , werd tegelijk met hare dienstmaagd , die
getuige geweest was van de misdaad , zonder die aan te geven,
door den scherpregter in een vat , dat op het schavot geplaatst
was, gesmö'ord (3).
De dood zelfs plaatste niet in alle gevalle eenen schuldige
buiten het bereik van den beul. Egbert Meyndertszoon , een man
die een aanzienlijk ambt bekleedde , was tegelijk met twee zijner
ambtgenooten veroordeeld op grond eener aanklagt, dat hij in
eene Lutersche kerk giften ingezameld had. Hij stierf in de gevan
genis aan de waterzucht. De schout was vergramd op den genees(1) HOOPT, t. a. pi. BRANDT, I. 471. BOR, IV. 230. GACHARD, 14.
(2) HOOPT, V. 183. BRANDT, I. 488.
(3) BRANDT, 1. 488. REAEL, 43. Hist. des Mart. 449.
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heer, omdat de aangeklaagde , in weerwil aller versterkende mid
delen , hem door de vingers geglipt was , vóór dat hij die van
den scherpregter gevoeld had. Hij troostte zich daarover met het
ligchaam op een' stoel te plaatsen , en den doode tegelijk met diens
ambtgenooten te doen onthoofden (1).
Zoo werd het gansche land een huis der slagting ; de doodsklok
luidde om het uur in elk gehucht ; geene familie , die niet geroe
pen werd, over hare dierbaarste verwanten rouw te dragen, terwijl
de achtergeblevenen , als spookgestalten en schaduwen van wat
zij vroeger waren , onder de bouwvallen hunner vroegere woningen
lusteloos omwaardeu. De geestkracht der natie scheen eenige
maanden na Alva's komst onherstelbaar verbrijzeld. Het bloed harer
beste en wakkerste zonen had reeds het schavot besproeid ; de
mannen, tot wie zij gewoon was op te zien om door hen geleid
en beschermd te worden, waren dood, gevangen of in ballingschap.
Onderwerping had opgehouden iets te baten , vlugt was onmo
gelijk , en de geest der wraak was op elke haardstede neerge
daald. De klagers gingen dagelijks om door de straten; want
naauwelijks was er een huis , dat niet ontvolkt was. De scha
votten , de galgen , de brandstapels , welke in gewone tijden toe
reikend geweest waren, leverden nu volstrekt geen werktuigen
genoeg op voor de onophoudelijke teregtstellingen. De zuilen en
palen in de straten , de deurposten der bijzondere woningen , de
hekken op het land hingen niet geraamten beladen van degenen ,
die geworgd , verbrand en onthoofd waren. In de boomgaarden
op het land droeg menige boom menschenlijken als afzigtelijke
vrucht (2).
Zoo werden de Nederlanden geteisterd , en had niet de knellende
arm der dwingelandij thans alle poorten gesloten , zij zouden ge
heel ontvolkt zijn geworden. Het gras begon te groeijen op de
straten dier steden, welke kort geleden zoovele duizenden hand
werkslieden gevoed hadden. In al die groote markten van hand
werken en nijverheid , waar de stroom van het menschelijk leven
zoo krachtig gevloeid had, heerschte nu het stilzwijgen en de
duisternis van middernacht. Het was op dezen tijd, dat de ge
leerde Viglius aan zijnen vriend Hopper schreef, dat allen het be
leid en de zachtmoedigheid van den Hertog van Alva vereerden (3).
(1) BRANDT, t. a. pi. REAEL, 60, 61. HOOPT, V. 181, 182.
(2) HOOPT, IV. 153.
(3) VIGL. ad HOPPER. Epist. XIV I. 457.
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En zoodanig waren , onder anderen de eerste vruchten van dat
beleid en die zachtmoedigheid.
De verbittering der Hertogin van Parma was voortdurend de
zelfde gebleven. Vele maanden lang had zij niet afgelaten van te
verzoeken om uit den hatelijken post ontslagen te worden van
een onbeduidend voorwerp te zijn in een land , waar zij zoo kort
geleden nog oppermagtig geweest was ; en eindelijk kreeg zij het
gedaan. Door denzelfden renbode, die haar de koninklijke bewil
liging in haar ontslag overbragt , ontving Alva de aanstelling tot
algemeen Landvoogd in hare plaats. De brieven aan de Hertogin
waren vol afgemeten dankbetuigingen voor hare bewezene diensten,
die echter van een minder onvruchtbaar en aannemelijker blijk van
erkentenis vergezeld gingen , de toekenning namelijk van een inko
men van 14,000 dukaten levenslang, in plaats van 8000, tot
dusver door Hare Hoogheid genoten (1).
Behalve deze milde jaarwedde , waarvan zij nimmer verstoken
zou worden, tenzij tegen de ontvangst op eenmaal van 150,000
dukaten, gaven de Staten van Braband haar 25,000 en die van
Vlaanderen 30,000 gulden ten geschenke (2).
Met deze handtastelijke bewijzen , dat de inspanning en ondra
gelijke angstvolle bekommering , die zij negen jaar lang doorgestaan
had, niet vruchteloos waren geweest, vertrok zij eindelijk uit de
Nederlanden , nadat zij de ontknooping harer verbindtenis met de
provinciën door een' afscheidsbrief aan de Staten den 9d™ Decem
ber 1567 medegedeeld had (3). Weinige weken daarna besloot zij,
door den Hertog van Alva tot over de grenzen van Braband be
geleid , door eene aanzienlijke bezending van den Vlaamschen adel
tot in Duitschland gevolgd en tot op het eind van hare reis Daar
Parma door den Graaf en de Gravin van Mansfeld vergezeld,
eindelijk hare aan gebeurtenissen zoo rijke loopbaan in de Neder
landen (4).
De gruwelen van het volgend bewind hadden op hare nagedach
tenis eene gunstige uitwerking. Op den duisteren grond der vol
gende jaren schenen de regels, die hare geschiedenis meldden,
met enkel licht geschreven. Toch biedt haar gedrag in de Neder
landen slechts weinige punten aan ter goedkeuring , en vele , die
(1) Correspond. de PMlippe II, I. 658, 662, 680, etc. STRADA, 1.305.
(2) VIGL. ad HOPPER. Epist. XLV. — Correspond. de Philippe 11,11.715.
(3) Men vindt dien bij BOR, IV. 186, 187.

(4) VIGL. ad HOPPER, XLV, XLVI. STRADA, I. 305, 306.
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stof leveren tot scherpe berisping. Dat zij niet geheel ontbloot
was van vrouwelijke zachtheid en opwellingen van goedheid,
bewees haar afscheidsbrief aan haren broeder. In dien brief beval
zij hem goedertierenheid en vergevingsgezindheid aan, en herin
nerde hem, dat hoe meer de Koningen in hunnen post der Godheid
nabijkomen, zij Haar des te meer in Hare weldadige eigenschappen
behoorden na te volgen (1). Maar deze afscheidstaal klonk teederder,
dan de geest van haar bewind geweest was. Vruchteloos zoekt
men te midden van de algemeene zachtmoedigheid , welke die
geheele brief ademt , naar eene bijzondere aanbeveling van die
aanzienlijke en veroordeelde edelen, die door hunne verkleefdheid
aan haar persoon en hunne ridderlijke en naauwgezette pogingen
om hare eigene bevelen te volbrengen , op den rand des afgronds
gevoerd waren , waarin zij weldra gedompeld zouden worden. De
mannen , die haar teruggehouden hadden van zich door eene over
haaste vlugt van den post des gevaars met schande te overdekken ,
en die door hunne gehoorzaamheid aan hare uitdrukkelijke bevelen
hun leven in de waagschaal hadden gesteld , lagen reeds lang in
eenzame opsluiting te kwijnen , die niet dan met een' smadelijken
dood , het loon van verraders , eindigen zou , — en toch zoeken
wij te vergeefs naar een vriendelijk woord te hunnen behoeve.
Ondertusschen was de tweede burgeroorlog in Frankrijk uitge
broken. De ijdele wapenstilstand , waardoor de partij der Guises
en de Hugenooten vergeefs getracht hadden elkander te mislei
den , werd , om. van andere oorzaken niet te reppen , ook door
Alva's togt naar de Nederlanden haastig afgebroken. De Hugenooten
hadden argwaan opgevat ; want zij zagen zeer goed in , welk een
naauwe band al hunne vijanden in alle landen tegen de Hervor
ming vereenigde , en Condé en Coligny wisten maar al te goed ,
dat dezelfde magt , die Alva naar Brussel gevoerd had , spoedig
tegen hunne volgelingen een verdelgingsleger op de been zou bren
gen. De vijandelijkheden werden met meer bitterheid dan ooit
hervat. De slag van St. Denis was hardnekkig, noodlottig, doch
niet beslissend. De tachtigjarige held Montmorency , even als een
soldaat te voet vechtende, weigerde zijn' degen over te geven,
en beantwoordde de eerbiedige opeisching van zijn' naasten vijand
door hem met het ondereind van een pistool de tanden uit den
mond te slaan. Die held van zoovele veldslagen , voor wien de
(1) Correspond. de Philippe II , 687.
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nederlaag bij St. Quentyn het noodlottig keerpunt in zijne loop
baan was geweest, was ten laatste in zijne wapenrusting gesneu
veld, in een' wakkeren, hoewel niet roemvollen strijd met zijne
eigene landgenooten , onder aanvoering van zijn' eigen' heldhaftigen
neef. Het beheer der krijgszaken bij de Katholieke partij was ge
heel in handen der Guises ; de Kanselier De l'Höpital had het hof
verlaten, na eene laatste, flaauwe poging tot verzoening der par
tijen , welke geene menschelijke magt vereenigen kon ; de Hugenooten hadden zich van Rochelle en andere vestingen meester ge
maakt en bragten onder de leiding van behendige staatsmannen
en uitmuntende krijgsoversten , den allerchristelijksten monarch
in het hart van zijn rijk zelf in het naauw (1).
Reeds in het midden van October , terwijl hij zich te Antwer
pen bevond, had Alva geheime zendingen van den Franschen
vorst ontvangen , die toen in zijne hoofdstad zwaar belegerd werd.
De Kardinaal van Lotharingen bood aan , verscheidene vestingen
van Frankrijk den Spanjaard in handen te leveren , en Alva had
aan Filips geschreven , dat hij gezind was , het aanbod aan te
nemen en de gevraagde dienst te bewijzen. De aldus bezette
plaatsen zouden , naar zijn zeggen , een onderpand voor de terug
gave der uitgeschoten gelden zijn, terwijl in geval Koning Kaïel
en diens broeder mogten komen te overlijden, „haar bezit Filips
in staat zou stellen, om zijn eigen regt op de Fransche kroon
geldig te maken op grond van zijn huwelijk , daar de Salische wet
slechts eene scherts was (2).
De Koninginne-Moeder nam thans een geheel anderen toon aan,
dan dien, welke haar onderhoud bij de zamenkomst te Bayonne
gekenmerkt had, en schreef aan Alva, dat zij, indien zij bij ge
breke van de 2000 Spaansche musketiers , welke zij hem verzocht
haar te leveren , verpligt zou zijn voor hare vijanden onder te
doen , zich bij voorraad verontschuldigd wilde achten voor God en
alle Christelijke mogendheden , wegens den vrede , dien zij alsdan
gedwongen zou zijn te sluiten. De Hertog schreef haar terug , dat
het veel beter was een rijk te gronde te rigten door het voor God
en den Koning met de wapenen te behouden, dan het buiten
oorlog ongeschonden te bewaren, ten voordeele van den duivel en
diens aanhangers (3). Men vertelde ook, dat hij bij eene andere
(1) DE THOU , 374 , 378 etc. 1. XLI. t. 5.
(2) Correapond. de Philippe II , I. 593 , 594.
(3) Correspond. de Philippe II, I. 694, 696.
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gelegenheid haar aan het Spaansche spreekwoord herinnerd had ,
dat de kop van een zalm die van honderd kikvorschen waard is (l ).
Zoo deze aanduiding werkelijk gegeven werd, was zij zekerlijk be
stemd om in toepassing gebragt te worden.
De Hertog verleende Katharina niet alleen goeden raad , maar
ook de musketiers , welke zij verzocht had. Tweeduizend man
voetvolk en vijftienhonderd ruiters , onder den Graaf van Aremberg ,
vergezeld van eene uitgelezen bende uit den Katholieken adel der
Nederlanden, hadden vóór het einde des jaars het koninklijk leger
te Parijs bereikt , om aandeel te nemen in de kortstondige vijande
lijkheden , welke het tweede verraderlijk vredesverdrag vooraf
zouden gaan.
Middelerwijl vergat Alva het belang niet, dat hem tot voor
wendsel gediend had, om de beide Graven in zijne magt te krijgen.
De versterkingen der voornaamste steden werden met groote snel
heid voortgezet. In het bijzonder had men reeds in October een
aanvang gemaakt met de gedenkwaardige citadel van Antwerpen ,
onder het oppertoezigt der vermaarde ingenieurs Pacheco en Gabriël
de Cerbelloni (2), Binnen eenige maanden was zij voltooid. De
kosten bedroegen één millioen viermaal honderdduizend gulden,
tot welke som de burgerij , in spijt harer tegenwerpingen, genood
zaakt werd meer dan een vierde bij te dragen. De som van vier
maal honderdduizend gulden werd den burgers met geweld afge
perst door eene belasting op allen erfelijken eigendom binnen het
stedelijk regtsgebied. Tweeduizend werklieden waren dagelijks met
het bouwen dier belangrijke sterkte bezig , welke , zoo als uit
hare ligging ten duidelijkste bleek , niet tot bescherming , maar
tot beheersching van de handelshoofdstad der Nederlanden opgerigt
was. Zij stond aan een uithoek der stad , van de wallen alleen afge
scheiden door eene opene esplanade. Het was de volkomenste vijfhoek in Europa (3), terwijl eene harer zijden op de Schelde rustte,
twee naar de stad en twee naar het open veld gekeerd waren. Vijf
bastions met wallen van gehouwen steen, door gordijnen van
zoden en metselwerk verbonden , door muren van eene mijl in
omtrek omgeven , en van buiten door eene gracht omringd , die
(1) DE THOU, t. IV. 219, V. liv. XLIV. 515. HUG. GROT. Annal. 1. II.
40. BOR, IV. 219.
(2) Correspond. de Philippe II , II. 725 , 726 , BOB , IV.
(3) « La nompareille forteresse du monde. » (BRANTÖME : Vie de Don
Sancho d'Avila.)
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van de Schelde toevoer kreeg , sloten eene uitgestrekte ruimte in,
waar een kerkje met vele kleine woonhuizen , door geboomte en
kreupelhout belommerd, tusschen de uitpuilende stukken geschut
in , verscholen lag , als om het voorkomen van een vreedzaam ,
landelijk dorp na te bootsen. Aan vier van de vijf bastions gaf de
Kapitein-Generaal , met de praalzucht , die hem kenmerkte , zijne
eigene namen en titels. Het eene werd de Hertog, het tweede
Fernando , een derde Toledo , een vierde Aha genoemd, terwijl
het vijfde met den naam van den ongelukkigen ingenieur Pacheco
gedoopt werd. De Avaterpoort werd met Alva's wapenschild ver
sierd , omgeven van de keten van het Gulden Vlies , met iets
daaraan , hetwelk , omdat het aan het Lam Gods herinnerde , te meer
een zinnebeeld was van heiligschennenden spot , en dat nog altijd
op de sterkte overgebleven is , om het beeld van den dwingeland en
moordenaar weder voor den geest te roepen. Elk bastion was met
kazematten en onderaardsche magazijnen bezet, en in staat om in
zijn' boezem een' ruimen overvloed van levensmiddelen , krijgsbehoeften en soldaten te bevatten. Zoodanig was de vermaarde citadel ,
gesticht om den woelzieken geest van Antwerpen te bedwingen,
op kosten dergenen, die zij ten schrik- en hoon moest zijn (1).
(1) DE THOU, V. 300; BOR, IV. 219; HOOIT, IV. 154; BESTIVOGLIO, IV. 58.
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Oranje , Graaf Lodewijk van Nassau , Hoogstraaten en anderen ,
voor den Bloedraad ingedaagd. — Aanklagten tegen hen. —
Brief van Oranje in antwoord daarop. — Toestand en gevoelens
van den Prins. — Inhechtenisneming van den Graaf van Bu
ren. — Bijzonderheden daaromtrent. — Verzoekschriften aan den
Raad uit Leuven en andere plaatsen. — Doodvonnis over de
gansche bevolking der Nederlanden door de SpaanscJie Inquisitie
geveld en door Mlips openlijk afgekondigd. — Wreedheden tegen
de ketters uitgedacht. . — De Wilde Geuzen. — Voorbereidende
regtspleging van den Raad tegen Egmont en Home. — Zij wor
den in de gevangenis ondervraagd. — Artikelen van beschuldi
ging tegen hen. — De gewone vorm van proces onmogelijk ge
maakt. — De Gravinnen van Egmont en Home wenden zicli ten
behoeve der gevangenen tot vele ridders van het Gulden Vlies en
tot den Keizer. — Antwoord van Alva en van Filips. — Ge
dienstigheid van Viglius. — De moeijelijkheden , uit de statuten
van het Gulden Vlies ontstaan, worden ter zijde gesteld. — Bij
zonderheden van de aanklagt tegen Graaf Home , en van diens
verdediging. — Artikelen van beschuldiging tegen Egmont. —
Schets van zijn antwoord. — Opmerkingen over de twee regtsgedingen. — Houding van Oranje. — Zijne in het licht verschenen
Regtvaardiging. — Zijne geheime ontwerpen. — Zijn lastbrief
aan Graaf Lodewijk. — Aanzienlijke geldsommen , door de Nassausche familie, door Nederlandsche uitgewekenen en anderen bijeengebragt. —• Groote persoonlijke opofferingen van den Prins. —
Vierledig ontwerp van een inval in de Nederlanden. — De op
standelingen onder Cocqueville verslagen. — Nederlaag van Villers. — Graaf Lodewijk doet een' inval in Friesland. — Tegen
maatregelen van Alva. — Het bevel over de koninklijke benden

292

(1568

toevertrouwd aan Aremberg en Megen. — '* Hertogen plan van
den veldtogt. Schermutseling bij Appingadam. — De Graaf van
Megen opgehouden. — Lodewijk van Nassau te Heiligerlee. —
Het terrein beschreven. — Aanmarsch van Aremberg. — Slagorde
der Nederlandsche krijgsmagt. — Ongeduld der Spaansche troe
pen om aan den slag te komen. — Slag van Heiligerlee. — Ne
derlaag en dood van Aremberg. — Adolf van Nassau sneuvelt. —
Uitwerkselen van den slag. — Spijt en strenge maatregelen van
Alva. — Achttien edelen te Brussel teregtgesteld. — Doodvonnis
over Egmont en Home uitgesproken. — De Bisschop van Yperen
tot Egmont gezonden. — De tusschenkomst van dien Kerkvoogd
en van de Gravin vruchteloos. — Egmonts laatste nacht in de
gevangenis. — Het groote plein te Brussel, — Bijzonderheden
omtrent de teregtstelling van Egmont en Horne. — Opmerkingen
over de karakters der beide edelen. — Hulpelooze staat van
Egmonts huisgezin.

Tegen het laatst van October deed de Hertog van Alva zijne
zegevierende intrede in de nieuwe sterkte. Staande zijne afwezig
heid , welke tot op het nieuwe jaar voortduren zou , had hij den
geheimschrijver Courteville en den Baadsheer Del Bio met het
oppertoezigt belast over de commissie , welke toen werkelijk bezig
was met bouwstoffen te verzamelen voor de geregtelijke vervol
gingen, die tegen den Prins van Oranje en de overige uitgewe
kene edelen ingesteld zouden worden (1). Spoedig derhalve na
zijne terugkomst, den 19dM Januarij 1568, werden de Prius, zijn
broeder Lodewijk van Nassau, zijn schoonbroeder , Graaf van
den Berg, de Graaf van Hoogstraaten , de Graaf van Culemborg,
en de Baron Montigny in den naam van Alva ingedaagd, om
binnen driemaal veertien dagen , van het oogenblik der afkondi
ging aan gerekend, voor den Bloedraad te verschijnen, op straffe
van eeuwige verbanning met verbeurdverklaring hunner goederen (2).
Het is noodeloos te zeggen, dat deze edelen die oproeping geen
gehoor gaven. Zij wisten slechts al te goed, dat hunne gehoor
zaamheid geen ander loon wachtte, dan de dood.
(1) GACHARD, Notice etc. 10, 11.

(2) BOR, IV. 220, 221, 222. VAN METEREN, 50. VAN DER VIJKCKT,
II. 77.
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De aanklagt tegen den Prins van Oranje , in tien artikelen ver
vat, behelsde hoofdzakelijk en beknopt, dat hij, onmiddellijk na
Zijner Majesteits vertrek uit de Nederlanden , zijne heimelijke aan
slagen begonnen had , om zich van het land meester te maken
en zijnen vorst met geweld te verdrijven, indien deze het onder
nemen zou, naar de provinciën terug te keeren; dat hij de onder
danen Zijner Majesteit verleid had door valschelijk voor te ge
ven , dat men op het punt stond , de Spaansche Inquisitie in te
voeren ; dat hij Brederode en de verbonden edelen in het geheim
aangemoedigd en hun bevelen gegeven had; en dat hij, in naam
der Landvoogdes naar Antwerpen gezonden om het oproer te
dempen, de ketterij gestijfd en den Hervormden godsdienstvrij
heid verleend had (1).
De artikelen tegen Hoogstraaten en de andere heeren waren
van gelijksoortigen inhoud. Het was zeker geen gering bewijs van
de ergerlijke onbeschaamdheid der regering, dat Alva's proclama
tie het dus aan Oranje als eene misdaad ten laste legde , dat hij
de edelen tot opstand had verlokt door de valsche bewering ,
dat de Inquisitie stond ingevoerd te worden, terwijl brieven van
Alva en Granvelle, beide aan Filips, nagenoeg van dezelfde dagteekening, op de onmiddellijke herstelling der Inquisitie aandron
gen, zoo ras een genoegzaam aantal teregtstellingen voor dien
maatregel den weg gebaand had (2). Ook was het een sprekend
blijk van roekelooze heerschzucht, dat, terwijl de Hertogin, welke
het gedenkwaardig verdrag met de Onroomschen gesloten had ,
een' vleijenden brief vol dankbetuigingen en tot afscheid een
jaarlijksch pensioen van veertienduizend dukaten ontving, diege
nen , welke op haren last gehandeld en daarbij dat verdrag tot
grondslag hunner handelingen aangenomen hadden , ingedaagd
werden , om het hoofd op het blok neer te leggen.
De Prins beantwoordde die indaging met eene korte en eenigzins verachtelijke verwerping der regtbank , als onbevoegd. Als
ridder van het Gulden Vlies, als lid van het Duitsche rijk, als
regerend vorst in Frankrijk, als burger der Nederlanden, verwierp
hij het gezag van Alva en diens eigenmagtig opgerigte regtbank.
Hij was bereid zijne onschuld te bewijzen voor bevoegde geregtshoven en wettig gekozen regters. Als ridder van het Gulden Vlies
(1) Zie dit stuk verkort bij BOR t. a. p.
(2) Correspond. de Philippe II., I. 624.
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kon hij volgens zijne overtuiging alleen door zijns gelijken , de
broeders der orde, in verhoor genomen worden, en wel te dien
einde alleen door den Koning, als hoofd van het kapittel, en
slechts worden gedagvaard met goedvinden van ten minste zes
zijner mederidders. Ten slotte bood hij aan, voor Zijne Keizer
lijke Majesteit , de Keurvorsten en andere leden des .Rijks , of
voor de ridders van het Gulden Vlies te verschijnen. In het
laatste geval vorderde hij — als een regt, dat in de statuten der
orde gewaarborgd was — om zoo lang het regtsgeding hangende
was , niet, zoo als Egmonts en Hornes lot geweest was , in eene
eenzame gevangenis opgesloten , maar onder het vriendelijk toezigt en de bescherming der broeders zelven gesteld te worden.
De brief was aan den Procureur-generaal gerigt en een afschrift
er van werd den Hertog bezorgd (1).
Uit den algemeenen toon van dit stuk blijkt duidelijk, dat de
Prins alsnog niet gereed was zijnen vorst den handschoen voor
de voeten te werpen, of zijne verkleefdheid aan de nieuwe gods
dienst plegtig af te kondigen. Toen hij in het voorjaar uit de
Nederlanden vertrok had hij openlijk gezegd, dat hij nog zestig
duizend gulden jaarlijksch inkomen bezat , en dat hij geene vij
andelijkheden tegen Filips beginnen zou , zoolang deze hem niet
ia zijne eer of in zijne goederen aantastte (2). Hij , een zoo ver
ziend staatsman als ooit bestond, wist den loop, dien de zaken
onvermijdelijk zouden nemen; maar hij wist ook, hoeveel voor
deel men trekken kon uit elken verkeerden stap zijner tegenparty , wanneer die onherroepelijk gedaan was. Hij behield steeds de
houding van waardigen eerbied jegens den Monarch, terwijl hij
de onbeschaamde dagvaardingen van den Onderkoning honend
terugslingerde. Bovendien was voor hem de tijd nog niet geko
men, om openlijk met het oud geloof te breken. Staatsman veel
eer dan godsdienstijveraar, op dat tijdstip, was hij niet gezind
eene vollediger bekeering te veinzen , dan die , welke hij ervaren
had. Hij was in waarheid niet voor eene nieuwe leer, maar voor
vrijheid van geweten. Zijn geest had de grenzen der leerbegrippen
van die dagen reeds verre overschreden. De man , wien zijne vij
anden als een' godloochenaar en afvallige brandmerkten, was wer
kelijk een voorstander van verdraagzaamheid , en daarom in het
oog van alle godsdienstpartijeu des te misdadiger.
(1) Zie den Irief bij BOR , IV. 222—224. — (2) REIDANUS , I. 5.
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Spoedig zou hij door gebeurtenissen, die hem in persoon be
troffen , in eene stelling gebragt worden , van waar hij het strijd
perk met eere kon intreden. Zijn naam was reeds aangerand , zijn
eigendom met verbeurdverklaring bedreigd. Zijne naauwste fami
liebanden zouden nu door de hand des dwingelands losgescheurd
worden. Zijn' oudsten zoon, den Graaf van Buren, zou men aan
zijn toezigt ontrukken en in den vreemde vervoeren in onbe
paalde gevangenschap. Het was een opmerkelijk verzuim, in
iemand van zijne scherpzinnigheid , dat hij bij zijn vertrek uit
de Nederlanden zijn' zoon, destijds een knaap van dertien jaren,
achterliet, om zijne studiën aan de Leuvensche hoogeschool voort
te zetten. Aldus aan de magt der regering- blootgesteld , werd de
zoon ras gegrepen als een borg voor de onderwerping des va
ders. Granvelle schijnt het allereerst in een' geheimen brief aan
Filips (1) tot dien stap geraden te hebben; doch Alva had naauwelijks eenige aansporing noodig. Dien ten gevolge zond de Her
tog den 13<ten Februarij 1568 den Heer De Chassy naar Leuven,
door vier officieren en twaalf boogschutters begeleid. Hij was voor
zien van een' brief aan den Graaf van Buren , waarin dien jongen
edelman aangezegd werd, dat het verlangen des Konings om hem
voor de dienst zijner Majesteit te doen opvoeden , de zaak was , die
hem nader door den heer de Chassy zou worden medegedeeld (2).
Bovendien had die heer de naauwkeurigste aanwijzing ontvan
gen , hoe hij bij dit gedenkwaardig geval van menschenroof te
werk moest gaan. Hij moest den brief overgeven aan den jongen
Graaf in het bijzijn van diens leermeester. Hij moest hem uit
naam Zijner Majesteit naar Spanje noodigen. Hij moest hem ver
zekeren, dat Zijner Majesteits bevelen niets dan zijn eigen welzijn
beoogden, en dat hij (de heer De Chassy) in last had, niet, hem
gevangen te nemen , maar alleen hem tot geleide te strekken. Hij
mogt den Graaf slechts vergunnen twee knechts , twee edelknapen ,
een' kok en een' rentmeester mede te nemen. Den leermeester
moest hij echter overhalen , om hem ten minste tot aan de Spaansche grenzen te vergezellen. Hij moest de noodige schikkingen
maken, dat de Graaf, den tweeden dag, nadat hij (De Chassy)
te Leuven gekomen was, naar Antwerpen vertrok, waar hij bij
Graaf Lodron huisvesting zou vinden, waarop zij verder naar
Vlissingen zouden gaan , om zich daar naar Spanje in te schepen.
(1) Correspond. de Philippe II, I. 701. (2) Corresp. de Phil. II. II, 730.
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Te dier stede moest hij den jongen edelman overleveren aan den
persoon, dien hij daar vinden zou met een' lastbrief van den
Hertog. Zoodra hij te Leuven den Graaf het eerste voorstel gedaan
had , moest hij met behulp van zijn gevolg dag en nacht aller
zorgvuldigst wacht over hem houden , zonder evenwel iets van dat
toezigt te laten merken.
Het plan werd wonderwel en naauwkeurig volgens het bestek
ten uitvoer gelegd. Het was echter gelukkig voor de kinderroovers ,
dat de jonge Prins voor het plan gunstig gestemd bleek. Hij nam
de uitnoodiging zijner vangers met levendige vreugde aan. Hij
schreef zelfs eenen brief om den Landvoogd voor diens vriendelijke
diensten te zijnen behoeve te bedanken (1). Hij ontving met de
dankbaarheid van een knaap de feestelijkheden, waarmede Lodron
zijn kort verblijf te Antwerpen opluisterde , en hij begaf zich zon
der tegenstand op weg naar dat sombere en verschrikkelijke Spanje,
van waar zoo zelden een Vlaamsen reiziger terug was gekeerd.
Ware in plaats van den jeugdigen Nassau een ander kind van de
wieg af ondergeschoven, het had niet anders kunnen zijn, dan de
knaap onder de Spaansche leiding werd ; want Filips zorgde voor
zijne opvoeding , maar wilde zijnen dood niet. Toen hij na een
twintigjarig verblijf in Spanje naar de Nederlanden terugkeerde,
viel het moeijelijk in zijne gefronsde wenkbraauwen , somber ka
rakter en Jezuitische gewoonten , een spoor van den edelen geestte ontdekken , welke de heldenteelt van het huis van Oranje-Nassau
kenmerkte.
Filips had zich eenigzins bezorgd getoond over de uitwerking
van deze gevangenneming op de Duitsche hoven. Alva echter stelde
zijnen Vorst hieromtrent weder gerust, op grond van de uitne
mende volgzaamheid van den gevangene en de rustige wijze,
waarop de inhechtenisneming had plaats gehad. Bovendien had in
dat bijzonder tijdsgewricht , van den kant der Nederlandsche re
gering bezwaarlijk iets verbazing kunnen wekken, behalve eene
daad van goedertierenheid. De President en eene bezending van
Hoogleeraren der Leuvensche Universiteit verschenen voor Vargas,
in wiens naam , daar hij in den Bloedraad den post van Voor
zitter waarnam , de inhechtenisneming plaats gegrepen had , en be
zwaarden zich over den genomen maatregel, als eene grove schen
ding hunner statuten en privilegiën. Deze, naar zijne gewoonte de
(1) Correspond. de Philippe TI, II. 729, 734.
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burgerlijke vrijheid zoowel als de Latijnsche taalregels met voeten
tredende , gaf hun onbeschoft ten antwoord : „ Non curamus vestros
privilegios " ; en besloot met dit gedenkwaardig antwoord kortaf
zijn onderhoud met de sidderende schoolgeleerden (1).
Nu regende het van alle kanten in den Raad verzoekschriften,
slaafsche herroepingen en bekentenissen van gemeentebesturen,
wie de schrik om 't hart geslagen was; ootmoedige smeekingen
ten behoeve van veroordeelde en gevangen slagtoffers. Aan eene
bezending van de Antwerpsche overheid, die voor sommige harer
aanzienlijkste medeburgers genade kwam smeeken , gaf de Hertog
een driftig en woest bescheid. Het verwonderde hem, zeide hij ,
dat de burgers van Antwerpen , dat broeinest van verraad , het
durfden wagen hem in het belang van verraders en ketters te
naderen. Zij hadden in 't vervolg toe te zien , ging hij voort ,
of hij zou man voor man in de geheele stad doen ophangen ,
om daaraan voor het overige land een voorbeeld te stellen;
want Zijne Majesteit had liever, dat het gansche land eene on
bewoonde wildernis werd, dan dat in zijn gebied een enkele
ketter leven zou (2).
De gebeurtenissen gingen nu met rassche schreden voort. De
Monarch scheen gezind om de bedreiging van zijn' Stedehouder
naar de letter te vervullen. In het begin des jaars werd het ontzaggelijkste vonnis afgekondigd , dat ooit sinds de schepping der
wereld uitgesproken was. De Romeinsche dwingeland wenschte de
hoofden zijner vijanden allen op éénen hals , zoodat hij ze met
eenen enkelen slag afhouwen kon; de Inquisitie hielp Filips de
hoofden van al zijne Nederlandsche onderdanen op een' enkelen
hals plaatsen met hetzelfde wreede oogmerk. Op den 16d™ Februarij 1568 werden bij een vonnis der Heilige Officie al de in
woners der Nederlanden als ketters ier dood veroordeeld. Van dat
algemeen doemvonnis werden slechts enkele , met name uitgedrukte
personen uitgezonderd. Eene afkondiging des Konings , die tien
dagen later gedagteekend was , bekrachtigde dit besluit der In
quisitie, en gebood het onmiddellijk, zonder aanzien van ouderdom
kunne of stand ten uitvoer te brengen (3). Dit is waarschijnlijk
het bondigst bevel tot voltrekking der doodstraf, dat ooit ter neder
(1) Correspond. de Philippe II., II, 729, 730, 733—735 , 737. Vergelijk
STRADA I, 311, 312; HOOFT IV, 152; BRANDT I, 468; BOR IV, 222;
VAN DER VlJNCKT II, 97, 98.

(2) HOOPT, IV. 157. BOR, IV. 215—217.
(3) BOR, IV. 220. HOOFT, IV. 158. VAN METEREN, 49.
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gesteld is. Drie millioen menschen , mannen , vrouwen en kinde
ren , werden in drie regels tot het schavot gedoemd ; en daar men
zeer wel wist, dat het geene ijdele donderslagen waren, zoo als
sommige banbullen van het Vatikaan , maar ernstige en ten uit
voer bestemde maatregelen , welke men met dwang wilde door
zetten , kan men zich ligtelijk verbeelden , welk een afgrijzen er
door te weeg werd gebragt. Het was bezwaarlijk het doel der re
gering, het gansche plan in al zijne lengte en breedte met geweld
volledig uit te voeren ; doch in de afgrijsselijke tijden , die over
de Nederlanders aangebroken waren , zou men het hun niet euvel
kunnen duiden, als zij geloofden, dat geen maatregel te gedrochtelijk was om volvoerd te worden. Zooveel was in allen gevalle
zeker: wanneer allen veroordeeld waren, kon elk in een punt des
tij ds naar het schavot gesleept worden; en dat was juist de stel
ling, door het openbaar gezag ingenomen. Bij dit algemeene vonnis
kon de bedrijvigheid van den Bloedraad nu overtollig schijnen.
Waarom zou men die bespottelijke nabootsing eener geregtelijke
vervolging van bijzondere personen niet laten varen, nu een ge
meenschappelijk vonnis de geheele bevolking in een enkel wijdgapend graf verzwelgen kon ? Het laat zich echter veronderstellen,
dat de bedrijvigheid der zaakgelastigden en der leden van den
Raad, zoo zij al nergens anders toe dienstig was, de regering ten
minste eene schatbare inlichting gaf ten aanzien van het vermogen
en andere omstandigheden der slagtoffers. Daar het de hoofdge
dachte der regering was , dat de vervolging , zoo men de zaak
verstandig aanlegde, een gouden oogst kon opleveren (1), was het
steeds wensehelijk , de loopbaan te vervolgen , waarin men reeds
zulke bloedige vorderingen gemaakt had.
En bij dit nieuwe vonnis verslapten de teregtstellingen zeker niet.
Mannen van de hoogste en laagste standen werden dagelijks, ja
te aller ure, naar den schandpaal gesleept. In een' afzonderlijken
brief aan Filips schatte Alva in koelen bloede het aantal teregt
stellingen , welke onmiddellijk na den afloop der heilige week zou
den plaats grijpen, op acid honderd koppen (2). Menig burger,
van geene andere misdaad overtuigd dan van honderdduizend
gulden te bezitten , zag zich plotseling aan den staart van een
(1) » Hem (den Koning) opvullende met de hoope van een ander Indic in
't aenslaen der verbeurde goederen opgedaen te hebben ; hoewel 't nergens zoo
breedt uitviel.» — BRANDT, I. 475. Batavische Arkadia, 577. VAN METE
REN , 50 , en vele anderen.
(2) Correspond. de Philippe II, II. 754.
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daard gebonden, de handen op den rug gekneveld en zoo naar
de galg gesleept. Doch ofschoon de rijkdom eene onvergefelijke
zonde was, diende de armoede toch zelden tot bescherming. Men
wist altijd genoegzame redenen te vinden, om den uitgehongerden
daglooner, zoowel als den vermogenden burger, te veroordeelen.
Om de stoornis te vermijden , die er in de straten ontstond door
de menigvuldige toespraken of vermaningen, welke de slagtoffers
op hunnen weg naar het schavot tot de omstanders rigtten , vond
men een nieuw werktuig uit om hun den mond te stoppen. De
tong van elken gevangene werd in een' ijzeren ring geschroefd
en vervolgens met een heet ijzer geschroeid. Door de zwelling
en ontsteking, welke onmiddellijk hierop volgden , werd de tong
belet om door den ring te glippen, en zoo natuurlijk alle moge
lijkheid om te spreken metterdaad benomen (1).
Alhoewel de gemoederen nog niet voorbereid waren tot een algemeenen opstand tegen de dwingelandij, waaronder zij zuchtten,
was het toch niet mogelijk, alle menschelijk gevoel te onderdruk
ken , elke sprank van onwillekeurige verontwaardiging uit te dooven. Ongelukkig droeg bij de verwildering en ellende des volks
de eerste ontwikkeling van een gewelddadigen , geregelden tegen
stand een' verdorven en boosaardigen stempel. Er vormden zich
groote benden stroopers en struikroovers , die zich de Wilde Geu
zen noemden, en die onder het masker en de leuzen eener omwentelingsgezinde partij in vele deelen des lands zich grootelijks
aan roof, plundering en moord te buiten gingen. Het ergst hadden
zij het op godsdienstige gestichten en personen gemunt. Vele
kloosters werden beroofd, vele geestelijken verminkt en mishan
deld. Het kwam in zwang, den priesteren neus en ooren af te
snijden, en hen aan den staart van een paard te binden (2). Dit
was het werk van eene gaauwdievenbende , welke uit de maatschap
pelijke en zedelijke verdorvenheid, waarin het land verzonken
was, zijn oorsprong nam, en met den diepen en algemeenen haat,
dien men tegen Katholieken en monniken voelde, zijn voordeel
wenschte te doen. Een donderend edict van Alva, waarbij elk
gemagtigd en gelast werd, de Wilde Geuzen, waar men ze ont
moette, zonder regtspleging of scherpregter, dood te slaan, was
betrekkelijk van weinig baat. Eene gewapende magt van oudge
dienden, die het land krachtig schoon veegde, had betere uitwer(1) VAN METEREN, 54; HOOFT V. 173. — (2) BOR IV. 224. HOOFT.
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king, en de vrijbuiters werden voor eenigen tijd onderdrukt (1).
Middelerwijl had men de Graven van Egmont en Horne te
Gent in naauwe gevangenschap gehouden. Geen bevel tot inhech
tenisneming was hun voorgelezen of opgemaakt. Geen enkel voorloopig onderzoek, geen zweem van geregtelijke kennisneming had
de lange gevangenschap voorafgegaan van twee mannen, zoo ver
heven in rang, zoo doorluchtig door hunne diensten aan den
Staat (2). Na verloop van twee maanden evenwel verwaardigde
zich de Hertog een zoogenaamd regtsgeding tegen hen aan te
vangen. De leden van den Raad, die tot dit werk benoemd wer
den, waren Vargas en Del Rio, bijgestaan door den geheimschrijver Praets. Deze personen bezochten den Admiraal den 10, 11,
12 en 17en November, en den Graaf van Egmont den 12, 13,
14 en 16™ derzelfde maand, en vorderden van hen de beant
woording eener lange, verwarde, omslagtige reeks van vragen (3).
Zij werden verpligt dit antwoord in de gevangenis te geven,
zonder eenigen bijstand van advocaten, op straffe van anders in
contumaciam veroordeeld te worden. Zoo onhandig de vragen ook
gesteld schenen, waren zij echter op eene verdraaide en listige
wijze gerangschikt, met oogmerk om de gevangenen in den val
te lokken en hen met zichzelven in tegenspraak te brengen. Nadat
dit werk volvoerd was , ontnam men hun al de papieren , waar
mede zij voornemens waren hunne antwoorden te regtvaardigen (4). "Vooraf had men ook hunne huizen en die hunner geheimschrijvers Backerzeel en Alonzo de la Loo, doorzocht en alle
brieven en oorkonden, die men magtig worden kon, in handen
der Regering gesteld. Bovendien had men Backerzeel, zoo als
reeds gezegd is, herhaalde malen op de pijnbank gebragt, om
hem bekentenissen af te persen, die zijnen meester in last konden
brengen. Na deze voorloopige maatregelen van voorzorg , had men
de Graven wederom twee maanden lang aan hunne eenzaamheid
overgelaten. Den 10™ Januarij werd elk hunner voorzien van een
afschrift van de verklaringen of beschuldigingen, door den Procu
reur-generaal tegen hen ingebragt. Op deze stukken, het eene in
drie-en-zestig , het andere in negentig artikelen vervat (5), eischte
(1) Gedagteekend 27 Maart 1568. — BOR IV. 225.
(2) La déduction de l'innocence du Comte de Hornes, A. D. 1563 etc. 35,
36. — BOR, IV. 195.
(3) BOR, IV. 190. — (4) La déduction etc., 36, 37, 39.
(5) FOPPENS, Supplém. ». l'hintoire de STRADA, etc. I. 24—63.
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men, dat zij binnen den tijd van vijf dagen, zonder hulp van een
advocaat en zonder met eenig menschelijk wezen te raadplegen ,
een schriftelijk antwoord zouden indienen, op straffe, als voren,
van anders bij verstek beregt en gevonnisd te worden (1).
Zij gehoorzaamden dat bevel nagenoeg binnen het voorgeschre
ven tijdsverloop, en hiermede, kan men zeggen, hield hunne
eigene deelneming aan het regtsgeding op , terwijl de verdere be
handeling der regtszaak diep in den boezem van den Bloedraad
verholen bleef. Niet vóór dat hunne antwoorden alreede ingediend
waren , werd het den gevangenen , als om bij de gruwzaamheid
nog spotternij te voegen, toegestaan, pleitbezorgers aan te ne
men (2). Dezen verdedigers werd echter slechts nu en dan een
onderhoud met de aangeklaagden vergund, en dat steeds in het
bijzijn van zekere personen , die opzettelijk hiertoe door den Her
tog benoemd waren. Ook stond men hun toe gemagtigden aan
te nemen om getuigenissen te verzamelen en verklaringen af te
nemen; doch vóór dat de getuigen gereed stonden, werd met opzet
een al spoedig invallende dag, de 8"" Mei bepaald, om het on
derzoek alsdan voor gesloten te verklaren , en niet het minste mon
deling of schriftelijk getuigenis of bewijs werd meer toegelaten (3).
Hunne verdedigers verzochten om inzage der bewijsstukken, door
de regering bijeengebragt , maar ontvingen een weigerend ant
woord. Dus werd het hun ontzegd van de getuigenissen in hun
voordeel gebruik te maken , terwijl men die , welke tegen hen ge
bezigd zouden worden, geheim hield. Eindelijk werd het geregtelijk onderzoek den len Junij plegtig gesloten en de akten den
Hertog voorgelegd (4). Nadat deze de massa stukken , die tot deze
twee monsterprocessen betrekking hadden, zoo als hij drie dagen
later verzekerde, onderzocht had (hetgeen op zichzelven eene stof
felijke onmogelijkheid was,) werd den 4fn Junij uitspraak gedaan.
Die afdoening was nog verhaast door den inval van Lodewijk
van Nassau in Friesland , waarmede eene reeks van gewigtige
gebeurtenissen zamen hing, welke wij spoedig geroepen zullen
zijn te beschrijven. Vooraf is het echter noodig, nog iets te zeg(1) BOR IV. 195. La déduction etc. 39—41.
(2) La dédnction etc. 42, 43. Vergel. VIGL. ad HOPPER, Ep. 44 en 45.
(3) La déduction etc. 43—46. Egmont in het bijzonder werd verklaard voor
ezcltes et débouié, en daarom van alle regt op verdediging verstoken. Dit ge
schiedde den 14den Mei. Zie Supplem. a Strada I. 102, 103. Bevel van Alva.
(4) BOB, IV. 239.
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gen tot opheldering der beide spotgedingen , welke wij aldus
kortelijk geschetst hebben.
Van den aanvang tot het einde der geregtelijke onderzoekin
gen, hadden de gevangenen geprotesteerd en had de regering
hen telkens met een vonnis bij verstek bedreigd. Nog daargelaten
het geheel willekeurig en onwettig karakter der regtbank, waar
voor zij gedagvaard waren, daar de Bloedraad eene eigendun
kelijke instelling van Alva was, zonder eenigen zweem van wet
tigheid of hoogere lastgeving , erkenden deze edelen slechts drie
geregtshoven bevoegd om hen te oordeelen.
Als ridders van het Gulden Vlies beriepen zich beiden op het
privilegie van die orde, om volgens hare statuten verhoord te
worden. Als burger en edele van Braband , riep Egmont de be
scherming in der Blijde Inkomst, eene grondwet door Filips en
diens voorvaderen bezworen, en door Filips nog vollediger dan
door al zijne voorvaderen. Als lid en Graaf van het Heilig Boomsche Bijk, verlangde de Admiraal, door zijns gelijken, de Keur
vorsten en leden des Rijks, geoordeeld te worden (1).
De Gravin van Egmont was, sedert de gevangenneming van
haren echtgenoot en de in beslagneming zijner goederen vóór het
vonnis, tot een even armoedig als kommervol leven vervallen.
Met hare elf kinderen, allen nog in de eerste jeugd, had zij de
toevlugt genomen tot een klooster. Zinneloos van wanhoop, meer
verlaten en dieper gekrenkt , dan ooit eene edelgeboren vrouw te
voren, liet zij niets onbeproefd, om haren gemaal aan den
dood te ontrukken , of ten minste voor hem eene onpartijdige en
bevoegde regtbank te verkrijgen. Zij wendde zich tot den Her
tog van Alva, den Koning, den Keizer, haar' broeder den Keur
vorst van de Palts, en vele voorname ridders van het Gulden
Vlies (2). De Gravin Douarière van Horne, wier beide zoons
thans in de klaauwen des doods lagen, bleef ook niet achterlijk
met de roerendste beden tot die hooge personaadjes. Geene moeite
werd gespaard om het drievoudig beroep op eene bevoegde regt
bank geldig te maken. De voornaamste ridders van het Gulden
Vlies, Mansfeldt, wiens koningsgezindheid boven alle verdenkins
verheven was, en Hoogstraaten, hoewel zelf een balling, verlang
den van den Koning, dat hij de statuten der doorluchtige orde
(1) BOR, VI. 195. — (2) Ibid, IV. 188, 189, 190.
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handhaven zou, waarvan hij het hoofd was (1). De Staten van
Braband , door Sabina , Gravin van Egmont, dringend aangezocht,
om toch de privilegiën der provincie ter harte te nemen , zoodat
haar echtgenoot die bescherming genieten mogt, waarvan men den
geringsten burger des lands niet met regt berooven kon, rigtten
een zwak en sidderend protest tot Alva , en sloten daarbij het
smeekschrift der edele vrouwe in (2). De Keizer achreef ten behoeve
van Graaf Horne in persoon aan Filips, en vorderde dat hij voor
de leden des rijks verhoord zou worden (3).
Alles was vruchteloos. Het gedrag van Filips en zijn' stede
houder kwam in den geest met de drieste onbeschoftheid van
Vargas overeen. Non curamus vestros privilegies, dat was de slot
som van het gansche regtsgeding. Non euramus vestros privilegios
was het alles afdoend antwoord geweest op elk beroep op 's lands
wetten, dat tegen de dwingelandij ingebragt was, sedert Filips
zijns vaders troon beklommen had. Het was nu het eenig antwoord ,
dat men noodig achtte op de menigte verzoekschriften ten gunste
der Graven, zij mogten van geringe of van hooggeplaatste personen
afkomstig zijn. De Koning in persoon bleef stilzwijgend als het
graf. In eenen brief aan den Hertog van Alva merkte hij op , dat
„ de Keizer , de Hertogen van Beijeren en Lotharingen , de Hertog
en de Hertogin Douarière , hem dikwijls en op de dringendste wijs
geschreven hadden , in het belang der Graven van Egmont en
Horne." Hij voegde er bij , dat hij hun geen antwoord gegeven
had, evenmin als aan andere ridders van het Gulden Vlies, die
hem gesmeekt hadden, de statuten der orde te ontzien, en hij
verzocht Alva, „het regtsgeding zooveel mogelijk te verhaasten."
Op een' ernstigen eigenhandigen brief des Keizers, van den 2d™
Maart 1568, waarin deze eene laatste poging deed, om de door
luchtige gevangenen te redden, antwoordde hij , dat „de gansche
wereld eindelijk zijn gedrag zou goedkeuren; doch dat hij in
allen gevalle niet anders handelen wilde , al zou hij er ook de

(1) La déduction etc., 605—G42. Bon, t. a. pi.
(2) BOR, IV. 189. FOPPENS, Suppl. de STRADA , I. 16—22.
(3) Meu vindt den brief in La déduction etc , 609. Hij draagt de dagteekening vau den 20steu October 1567. l)e Keizer verlangt, dat de Admiraal,
als Rijksgraaf, voor de Keurvorsten en leden des Heiligen Rijks verhoord zal
worden , spreekt van zijne uitstekende diensten , en verzoekt zijn ontslag uit
eene gevangenschap, waarvan de redenen geheel en al verholen en onbe
kend zijn.
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Nederlanden aan wagen en al mogt de hemel over zijn hoofd in
storten" (1).
Weinig acht sloeg men op de bedenkingen der keizerlijke geregtshoven, of op de privilegiën van Braband. Deze waren inder
daad slechts dunne spinnewebben en sedert lang reeds weggevaagd.
De President Viglius liet zich zelfs gevoelig uit bij gelegenheid
van het verzoekschrift van de Gravin Egmont aan den Raad van
Braband. Het was zoo bitter, naar zijn zeggen, dat het den Hertog
een weinig verdroot en dat hij het kwalijk nam , dat 's Konings
dienaars in dien Raad zich Zijner Majesteits belangen zoo luttel
ter harte namen (2). Het scheen onwelvoegelijk in de oogen van
den voortreffelijken Fries , dat eene vrouw , die voor haren echtge
noot , eene moeder , die voor hare elf kinderen , die zoo ras vader
loos zouden zijn , het woord voerde, zich zoo stoute taal ver
oorloofde.
De statuten der orde van het Gulden "Vlies waren hinderpalen
van eenigzins ernstiger aard. Daar zich Alva echter vóór zijne komst
in de Nederlanden (3) plegtig verbonden had , die beide edelen te
verdelgen, zoodra hij hen in handen kreeg, betrof de vraag slechts
den vorm, en zelfs daarover zette men zich, na kort beraad, zonder
omstandigheden heen.
Op de verzoekschriften derhalve ten behoeve der beide Graven,
dat zij onder de milde hoede der orde gesteld en volgens hare
statuten verhoord mogten worden, gaf de Hertog eens vooral ten
antwoord , dat hij het op zich genomen had , van deze zaak kennis
te nemen , als daartoe gelast van Zijne Majesteit, als heer des
lands , niet als hoofd der orde van het Gulden Vlies ; dat hij die
ten einde zou brengen , zoo als zij begonnen was , en dat de
Graven zich te onthouden hadden van deswege nog langer ver
zoekschriften in te dienen (4).
Bij de verlegenheid , welke door de bondige taal der statuten
ontstond, vond Docter Viglius eene geschikte gelegenheid, om
goede diensten te bewijzen. Alva had de wetten en reglementen
der orde doorbladerd, doch kon geene uitvlugt vinden. De Presi(1) » Y me vinisse a caer el mundo encima. « (Correspond. de Philippe II ,
II. 762). Zie ook aldaar 738, 739, 746, 750.
(2) VIGL. ad HOPPER. Epist. XXIV. 400.
(3) GACHABD , Notice sur Ie Conseil des Troubles ,13,14 WAGENAAR ,
Vaderl. Hist. Deel VI. 278.
(4) BOR, IV. 189. La déduction etc., 642. Suppl. ü l'histoire de STRADA ,
I. 11—16.
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dent kwam hem echter te hulp , en verklaarde als regtsgeleerde
van gevoelen te zijn , dat de Landvoogd zich niet verder over de
zaak te bekommeren had, en dat het statutenboek der orde het
regtsgeding geen wettigen hinderpaal in den weg legde (1). Alva
deelde Filips onmiddellijk dit gevoelen mede en voegde er met
groote voldoening bij, dat hij zulks onmiddellijk aan de broeders
der orde bekend moest maken : een stap , die des te noodiger was ,
daar Egmont's verdediger groote opschudding verwekt had met die
privilegiën , en bij elken stap in de geregtszaak protest had inge
diend. Op welke wijze de geleerde President die lastige statuten
wist weg te redeneren , is nergers gebleken ; maar hij herstelde
zich volkomen in de gunst, en de Koning dankte hem schriftelijk
voor zijne regtsgeleerde bemoeijingen.
Men verklaarde nu stoutweg , dat de statuten der orde zich niet
tot zoodanige misdaden uitstrekten , als die , welke aan de gevan
genen ten laste werden gelegd. Alva ontving bovendien een' bij
zonderen open brief, van acht of negen maanden vroeger gedagteekend , waarin Filips hem magtigde , alle personen hoegenaamd ,
die in de beroerten betrokken waren , en in het bijzonder ridders
van het Gulden Vlies , geregtelijk te vervolgen (2).
Het is overbodig op te merken , dat dit louter de willekeurige
daden waren van eenen dwingeland. Het is naauwelijks noodig
zulk eene handelwijze te beoordeelen. Het doodvonnis der edelen
was geveld, vóór dat Alva Spanje verliet. Daar zij een land be
woonden , dat volgens wetten werd bestuurd , was het noodzakelijk
over de wetten heen te stappen. Daar zij ridders waren van het
Gulden Vlies , was het noodzakelijk , de statuten der orde op zijde
te schuiven. De Nederlandsche wetten schenen reeds zoo geheel
vernietigd , dat men ze naauwelijks als hinderpalen beschouwen
kon ; maar de orde van het Gulden Vlies was een doorluchtige
kleine staat , waarvan Filips erfelijk opperhoofd was en TCeizers ,
Koningen en magtige grooten burgers waren. De dwingelandij kon
met zulke fijne en gouden draden verlegen zijn , op het oogenblik
zelfs dat zij stedelijke handvesten als riet en halmen verbrak. Met
dat al was 's Konings besluit genomen. Alhoewel het dertiende,
veertiende en vijftiende hoofdstuk van de statuten uitdrukkelijke
bepalingen bevatte nopens het geregtelijk verhoor en het straffen
(1) »La chose ne laisse rien a désirer. •» Correspond.de Philippe II, II. 712.
(2) Ibid. , I. 553, 705, en II. 731.
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van broeders, die zich aan weerspannigheid, ketterij of verraad
hadden schuldig gemaakt (1) ; en hoewel het elfde hoofdstuk der
bepalingen , welke Keizer Karel aan die wet had toegevoegd (2) ,
hetgeen eeuwig en onveranderlijk heette , uitsluitend aan de orde
het regt toekende , over alle misdaden , welke door ridders begaan
mogten worden , te vonnissen , werd het echter door Alva in
koelen bloede verkondigd , dat de misdaden , waarvoor de Admiraal
en Egmont gevangen waren gezet , de magt dier regtbank te boven
gingen.
Genoeg van het beroep op eene bevoegde regtbank. Het is
naauwelijks de moeite waard , nog verder een blik te werpen op
den gang van het regtsgeding, dat op de reeds beschrevene wijze
aangevangen en ten einde gebragt werd. Daar het echter een regts
geding heeten moest, kan het bezwaarlijk overtollig zijn , even
inzage te nemen van den inhoud dier massa processtukken.
De aanklagt tegen den Graaf Horne , op welke hij , schoon
op onzigtbare getuigen gegrond , veroordeeld werd , had den vorm
van een verhaal. Zij bestond in een verslag van deels ware , deels
verdichte omstandigheden , met vijf gevolgtrekkingen. Deze vijf
gevolgtrekkingen maakten vijf misdaden uit: hoogverraad, oproer,
zamenzwering , verzwijgen van verraderij en misbruik van ver(1) Zie Réponse en forme de missive faile par Monseigneur Ie comfe de
ïïochilrate au Procureur- Général dn conseil de crime , 28 Féer. 1568, met
eenen brief van dezelfde dagteekening van dien edelman aan Alva , waar af
schriften waren ingesloten van al de statuten der orde, die op deze regtszaken
betrekking hadden , met bijvoeging van rijkelijke aanhalingen van den tekst
der Blijde Inkomst. — Bijv. van auth. stukken tot de Hist. van P. BOR,
17—32.
(2) Zie den tekst van dit hoofdstuk , der bijvoegsels in het boven aangehaald
vlugschrift. De wijze, waarop een ridder geregtelijk verhoord moest worden,
wordt daar uitvoerig beschreven.
Tot zijne inhechtenisneming werd een bevelschrift vereischt , dat op zijn
minst do* zes ridders onderteekend was , en hij moest daarop niet in de ge
vangenis , maar in het vriendelijk gezelschap der gezegde orde (» amiable com
pagnie dn dit ordre») bewaard worden, terwijl het regtsgeding naar den vereischten vorm zijnen loop nam. Deze bijzonderheden verdienen opmerking. De
zaak van het Gulden Vlies kan op geene algemeene belangstelling aanspraak
maken ; doch de dringende en gebiedende toon der statuten , welke men dus
stoutweg en verachtelijk schond , scheen een slagboom , waarvoor zelfs de ver
trapper der Brabandsche privilegiën het hoofd zou gestooten hebben. Filips
maakte er zich niet meer bezwaar uit, zijn eed als hoofd der orde te schenden,
dan hij als Hertog van Braband gedaan had. Het privilegie der Blijde Inkomst
en zijne vernietiging verdienen eene gedenkwaardige plaats in de geschiedenis
der grondwettige vrijheid. Artikel XVII alleen was een toereikend schild om
niet slechts een groot heer als Egmont , maar ook den nederigsten burger der
provincie te beschermen. — Déduction de Fitmocence etc. 581—590.
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trouwen (1). De bewijsvoering dezer beschuldigingen werd op eene
duistere en nevelachtige wijze uit een met opzet verward verhaal
uitgesponnen. Geene gebeurtenissen evenwel werden weder opge
haald, die niet in den gang dezer geschiedenis beschreven zijn.
Beginnende met eene algemeene bewering, dat de Admiraal, de
Prins van Oranje , Egmont en andere groote heeren eenen aanslag
beraamd hadden , om Zijne Majesteit uit de Nederlanden te ver
drijven, en de provinciën onder elkander te verdeelen, ging de
verklaring daarna tot bijzonderheden over. Van de drie-en-zestig
artikelen hadden tien betrekking op den Kardinaal Granvelle , die
met eene belagchelijke gemaaktheid nergens uitdrukkelijk genoemd
maar immer als „ een zekere persoon — een voorname persoon —
een groot personaadje uit Zijner Majesteits Staatsraad" aangeduid
werd (2). Geene enkele beleediging , hem aangedaan , was ver
geten : de brief van den 11d™ Maart, de zotskap-livrei , alles werd
met de sterkste kleuren op nieuw opgehaald , en de bestrijding
van den Minister gereedelijk als bewijs aangenomen voor verraad
tegen den Monarch.
Den Admiraal werd wijders ten laste gelegd , geraden en zijne
toestemming gegeven te hebben tot de ineensmelting van den Raad
der geldmiddelen en den Geheimen Raad met den Baad van State:
hetgeen klaarblijkelijk een verraderlijk bedrijf was. Bovendien 'had
hij met den Prins van Oranje , met Egmont en andere edelen te
Breda en te Hoogstraaten bijeenkomsten gehad, waaruit het ver
bond en het smeekschrift der edelen voortgevloeid waren. Dat
smeekschrift was de oorzaak geweest van al de rampen , die het
land geteisterd hadden. „Het had den Koning op ergerlijke wijze
gehoond door te verzekeren . dat de Inquisitie eene dwingelandij
was voor het menschdom : hetwelk eene schandelijke en onwaardige
stelling was (3). Het verbond had met zijn medeweten en bijstand
dertigduizend man geworven. Hij had, evenmin als Oranje of
Egmont , iets gedaan , om de aanbieding van het smeekschrift te
beletten. Bij de daarop gevolgde zitting in den Raad van State,
was hij met den Prius er voor geweest , Brussel oogenblikkelijk
(1) La déduction etc. , 72 , 73.
(2) Verhoor van Graaf Horne , bij BOR , IV. 190 eu w.
(3) Aanklagt tegen Graaf Horne , art. XV. BOR , IV. 191. — Dezelfde
woorden komen ook voor in de beschuldiging van Graaf Egmont. — Proces
cFEgmonl , art. XII : » S9avoir de proposer par jurement que l'inquisition
contient en soi tyrannie impassant toute barbarie, qui sont parolles infames et
indiguea d'ètre pcnsez.» Snppl. de STRADA , I. 31.
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te verlaten, terwijl de Graaf van Egmont verklaarde voornemens
te zijn om te Aken de baden te gebruiken. En toch vertoonde
Egmonts uiterlijk (zoo luidde verder deze aanklagt tegen een ander
persoon) geen het minste spoor van ziekelijkheid (1). Bovendien
had de Admiraal bij verscheidene gelegenheden den dronk : munt
les Queux bescheid gedaan : op het feest ten huize van Culemborg , aan de gewone tafel van den Prins van Oranje , op een
avondmaal in het klooster van St. Bernard, op een middagmaal
bij den Burgemeester van Straalen. Hij had de verdragen met de
opstandelingen te Duffel bekrachtigd , waardoor hij zich klaarblij
kelijk aan hoog verraad schuldig had gemaakt. Hij had met Oranje,
Egmont en Hoogstraaten te Dendermonde eene bijeenkomst ge
houden, met het verraderlijk doel om eene werving van troepen
te beramen ten einde Zijner Majesteits intogt in de Nederlanden
te weren. Hij had geweigerd te Brussel te komen, toen hij daar
toe door de Hertogin aangezocht was, op het oogenblik dat de
opstandelingen gereed stonden het verzoekschrift aan te bieden.
Hij had aan zijn' geheimschrijver geschreven , dat hij voortaan
besloten had , noch Koning noch Keizer meer te dienen. Hij had
van zekeren Taffin met blijkbare goedkeuring een stuk ontvangen,
waarin beweerd werd, dat de bijeenroeping der Staten-Generaal
het eenige heilmiddel was tegen de beroering des lands. Hij had
bij herhaling verklaard, dat de Inquisitie en de plakkaten behoor
den opgeheven te worden.
Bij zijne aankomst te Doornik in Augustus 1566 had het volk
geroepen: vivenf les Gueuxf bewijs genoeg, dat hij dien kreet
gaarne hooren mogt. Al zijne verrigtingen te Doornik waren, van
de eerste tot de laatste toe , misdadig geweest. Hij had het pre
ken der Hervormden geduld , Katholieken en Protestanten verbo
den elkander overlast aan te doen: hij had verzuimd, om ketters
ter dood te brengen , hij had aan de Onroomschen toegestaan ,
om voor hunne openbare eeredienst buiten de wallen een gebouw
op te rigten. Hij had ten huize van den Prins van Espinoy ge
zegd , dat hij , ingeval de Koning met eene gewapende magt in
de provinciën kwam, hem met 15,000 man zou tegenrukken. Hij
had gezegd , indien men zijn broeder Montigny in Spanje gevan
gen hield, dan zou hij aan het hoofd van 50,000 man, die tot
zijne beschikking stonden, oprukken om hem te bevrijden. Hij
(1) Aanklagt tegen Graaf Horne , art. XX.
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had bij verscheidene gelegenheden verklaard , dat „ elk mensch
naar zijne overtuiging moest leven," alsof goddelijke en menschelijke wetten gestorven waren, en de menschen even als het wild
gedierte, slechts hunne lusten en begeerten te volgen hadden.
Eindelijk had hij het oproer in Valencyn aangemoedigd (1).
Omtrent al deze misdaden en vergrijpen verklaarde zich de
Procureur-generaal voldoende ingelicht ; en den gezegden beschul
digde als daarvoor ten eenemale , algemeen en openlijk berucht.
Weshalve die beambte zijne verklaring besloot met den eisch,
„dat de regtszaak zonder eenige gedaante of eenigen vorm van
proces kortaf beslist zou worden ; en dat daarom door Zijne Ex
cellentie of diens plaats bekleedende regters voorzeide aangeklaagde
verklaard zou worden op verschillende wijzen aan hoog verraad
schuldig te zijn; weshalve hij van zijne waardigheden vervallen
verklaard en ter dood veroordeeld behoorde te worden, met ver
beurdverklaring van al zijne goederen.
De Admiraal, dus nadrukkelijk gelast om binnen vijf dagen,
zonder eenige hulp, zonder bewijsstukken en tusschen de muren
eener gevangenis besloten , op deze beschuldigingen te antwoorden , soIm ex vinculis causam dicere , ondernam zijne taak met de stoutheid
der onschuld (2). Hij protesteerde zoo als van zelven sprak, tegen
de bevoegdheid der regtbank, en beklaagde zich over het gemis
van een' advocaat, niet om daarmede de minste zwakheid in
zijne verdediging , maar alleen om al wat in zijn verslag minder
gekuischt mogt zijn, te verontschuldigen. Daarop ging hij er toe
over , eenige feiten ronduit te loochenen , andere toe te geven ,
en de gansche gevolgtrekking, de schuld van verraad, van zich
af te werpen (3). In alle wezenlijke opzigten droeg zijn antwoord
de zege weg. Ondersteund door de bewijzen , die ongelukkig eerst
ua zijn' dood bijeenverzameld en in het licht gegeven werden ,
was het onwederlegbaar.
Hij ontkende , dat hij ooit tegen zijnen Koning , aan wien hij
steeds gehecht was geweest , aanslagen had gesmeed , doch gaf
toe, dat hij de verwijdering van Granvelle gewenscht had, wien
hij steeds vijandig geweest was. Hij was echter een open en ver
klaard vijand van den Kardinaal geweest en had zich in geener(1) Aanklagt tegen Graaf Horne, V. BOR IV. 190—195.
(2) Ibid. La déduction etc. 57, 68.
(3) Antwoord van Graaf Horne op de beschuldigingen van den Procureurgeneraal, bij BOR IV. 195—309.
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lei geheime zamenspanning tegen diens eer of leven ingelaten.
Hij ontkende , dat de livrei (waarvoor hij overigens niet aanspra
kelijk was) ten doel gehad had, den Kardinaal ten toon te stel
len, maar verzekerde, dat men daarmede ten oogmerk had ge
had een' verkwistenden adel een voorbeeld van zuinigheid te ge
ven. Hij had met Oranje en Egmont te Breda en te Hoogstraaten eene bijeenkomst gehad , en dit had hem veel genoegen ge
daan, omdat hij lang van hen gescheiden was geweest. Die bij
eenkomsten waren echter van gezelligen, niet van staatkundigen
aard geweest; om goede sier te maken en een vrolijk uur te heb
ben, en niet om zamenrotting te maken en verraad te plegen. Hij
had nooit in eenige betrekking gestaan tot het verbond; hij had
de indiening van het smeekschrift noch aangeraden , noch begun
stigd, maar integendeel, nadat hij van den stap gehoord had,
dien men voornemens was te doen, daarvan aan de Hertogin
schriftelijk kennis gegeven. Hij was in geenerlei wijze met Brederode verbonden , ja zelfs om meer dan ééne reden op geen vriendschappelijken voet met hem. Hij had diens huis niet betreden,
sedert hij uit Spanje teruggekeerd was. Hij had het gastmaal
op den huize Culemborg niet bijgewoond. Hij had dien dag met
den Prins van Oranje het middagmaal gebruikt, bij wien hij ge
huisvest was , en na den maaltijd waren zij beiden Mansfeld gaan
bezoeken, die wegens eene oogontsteking zijne kamer moest hou
den. Daar hadden zij Egmont ontmoet, en de drie heeren had
den zich te zamen naar het huis van Culemborg begeven met
oogmerk om Hoogstraaten te halen, wien de verbondene edelen
gedwongen hadden met hen te eten, en ook, om de edelen te
waarschuwen, zich niet door dolle en verdachte buitensporighe
den in gevaar te brengen. Zij hadden slechts weinige minuten
daar aan huis vertoefd, gedurende welken tijd het gezelschap hen
dringend genoodigd had een' enkelen beker te ledigen op de
drinkspreuk : „ vivent Ie roy et les Gueux. " Zij waren daarop
heengegaan en hadden Hoogstraaten medegenomen, allen in de
meening, dat zij der regering met hun bezoek veeleer dienst ge
daan , dan zich aan verraad schuldig gemaakt hadden (1). Wat
de kreten „vivent les Gueux" aan tafel bij Oranje, bij den Abt
van St. Bernard en aan andere plaatsen betrof, die woorden wa
ren door eenvoudige, argelooze lieden geuit; en daar hij de tafel
(1) Antwoord van Graaf Horne, BOR IV. 196—200.
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als eene plaats van vrijheid beschouwde , had hij zich niet be
voegd geacht, om het gedrag zijner dischgenooten te bestraffen,
inzonderheid in huizen, waar hij zelf slechts een gast was. Wat
het verraad aanging, dat hij bij de Duffelsche zamenkomst zou
gepleegd hebben, hij was daar niet eens geweest. Hij dankte
God, dat hij te dier tijd niet te Brussel geweest was; want had
hij, zoowel als Oranje en Egmont, van de Hertogin in last gekre
gen om die moeijelijkheden te vereffenen, dan zou hij het als
zijn' pligt gerekend hebben eveneens te handelen , als zij hadden
gedaan. Nooit was het bij hem opgekomen , om troepen te wer
ven tegen Zijne Majesteit. De Dendermonder bijeenkomst was ge
houden om over vier onderwerpen te beraadslagen : de zaken van
Doornik; de onderschepte brieven van den Gezant aan het Fransche hof, Alava; den brief van Montigny , waarin deze zijnen
broeder verwittigde van den slechten indruk, dien de Nederlandsche gebeurtenissen in Spanje maakten; en de zaken van Antwer
pen , uit welke stad de Prins van Oranje het op dat oogeublik
raadzaam vond zich te verwijderen. Betrekkelijk zijne afwezigheid
van Brussel , beweerde hij , dat de ellendige staat zijner zaken
hem van het hof teruggehouden had. Hij was diep in schulden
en zoo groot zijne verlegenheid , dat hij niet in staat was ge
weest te Antwerpen 1000 kroonen op zijn eigendom op te ne
men , zelfs niet tegen eene rente van honderd percent (1). Zoover
was het er van daan, dat hij in staat zou zijn om troepen aan
te werven , dat hij naauwelijks zijn dagelijksch brood betalen kon.
Wat zijne verrigtingen te Doornik betrof, hij had zich daarin vol
komen aan de lastgevingen der Hertogin van Parma gehouden.
Aangaande den kreet: „vivent les Gueux," hij zou er op dat
oogenblik niet op gelet hebben , als het gepeupel „ vive comte
Horne" geroepen had; want zijne gedachten waren toen met be
langrijker zaken bezig. Hij was daarheen gegaan met eene bijzon
dere magtiging van de Hertogin, en had gehandeld volgens de
aanwijzingen, die hij dagelijks van hare eigene hand ontving. Hij
had op haren last eene tijdelijke overeenkomst tusschen de twee
godsdienstige partijen tot stand gebragt , waarbij het Duffelsch
verdrag ten grondslag was gelegd. Hij had het openbare preken
zijn' gang laten gaan , maar het niet voor de eerste maal inge
voerd. Hij had het bouwen van kerken buiten de poorten ver(1) Antwoord van Graaf Horne art. XXIV—XXXIV. 200.
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guud ; maar het was op uitdrukkelijk bevel der Landvoogdes ge
schied , zoo als hij uit hare brieven bewijzen kon. Zij had hem
zelfs in tegenwoordigheid van den Raad bestraft, dewijl het werk
niet met genoegzamen spoed ten uitvoer was gebragt (1). Wat de
bedreiging betrof, welke men hem ten laste leide, dat hij met
15,000 man 'sKonings intogt beletten zou, gaf hij met verwon
derlijke eenvoudigheid ten antwoord , dat hij zich niet herinner
de , iets dergelijks gezegd te hebben ; doch dat het onmogelijk
was , al de beuzelpraat te onthouden , die men nu en dan uit
sloeg (2). De eerlijke Admiraal meende, dat zijne alreede bijgebragte armoede zoo overbekend was, dat de beschuldiging geen
ernstig antwoord verdiende. Eveneens wees hij , toen men hem
beschuldigde van gezegd te hebben, dat hij met 50,000 man
naar Spanje zou optrekken , om zijn' broeder Montigny te verlos
sen , zulks als beuzelachtig en belagchelijk af (3). Hij was niet
eens in staat om honderd man op de been te brengen. Boven
dien had hij zich over Montigny's wegblijven verheugd; want hij
had gemeend, dat hoe verder men van de Nederlanden, des te
verder men van het gevaar verwijderd was. Over het geheel be
riep hij er zich op, dat hij in al die handelingen, welke men met
de belangen der Katholieken strijdig kon achten, zich geheel en
al door de lastgevingen der Landvoogdes en door haar verdrag
met de edelen had laten leiden. Dat verdrag , zoo had zij hem
bij herhaling verzekerd , moest heilig gehouden worden , totdat
Zijne Majesteit, na de Staten-Generaal gehoord te hebben, anders
bevelen zou.
Ten slotte merkte hij op , dat de regtsgeleerdheid niet zijn
vak was. Hij was geen jurist, maar had eerlijk gepoogd zich
naar de milde en algemeene beginselen van eer, regt en trouw
te gedragen. Met weinige en ronde woorden verzocht hij zijne
regters acht te slaan op zijne daden en op een leven van trouwe
dienstbetooning. Had hij ook nu of dan gedwaald in die tijden
van beroerten, zijne oogmerken waren steeds zuiver en eerbjk
geweest.
De aanklagt tegen Graaf Egmont was vrij gelijk aan die tegen
Graaf Horne. Het antwoord van de beide beschuldigden was bijna
gelijkluidend. Vragen aldus tot twee verschillende personen ge(1) Antwoord van Graaf Horne art. XXXIX—XLVIII.
(2) « Niet mogelijk te gedenken aan alle sulke kleine propoosten. ', — Ant
woord van Graaf Horne , art. I. 205—209. — (3) Ibid. art. LII.
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rigt , over omstandigheden , die lang te voren hadden plaats ge
vonden , hadden niet aldus afzonderlijk , in het geheim , doch ge
lijktijdig, in de hoofdzaak eveneens beantwoord kunnen worden,
indien dat antwoord geene waarheid had behelsd. Egmont werd
in het algemeen beschuldigd van met anderen zamengespannen te
hebben, om den Koning uit de Nederlanden te verdrijven en
het grondgebied onderling te verdeelen. In eene lange reeks van
negentig artikelen werd hij beschuldigd van eene zamenspanning
tegen de eer en het leven van den Kardinaal Granvelle. Hij was ,
luidens de aanklagt , degene die de zotskap-livrei uitgevonden had.
Hij had deel aan de brieven aan den Koning, waarin op de ver
wijdering van den Kerkvoogd aangedrongen werd. Hij had de
ineensmelting der drie Raadsvergaderingen begunstigd. Hij had
beweerd, dat de Staten-Generaal terstond moesten bijeengeroepen
worden , dat anders de schulden van Zijne Majesteit en die des lands
nimmer konden betaald worden , en dat de gewesten van liever
lede naar de Franschen , naar de Duitschers , of naar den duivel
zouden gaan (1). Hij had verklaard, dat hij zich niet als een
werktuig wilde laten gebruiken om veertig of vijftigduizend menschen te verbranden, met oogmerk om de Inquisitie en de plak
katen te handhaven. Hij had verklaard , dat de plakkaten streng
waren. Hij had de Hertogin aangeraden om ze te verzachten en
de Inquisitie weg te doen, zeggende, dat zulke maatregelen, met
eene algemeene kwijtschelding daarenboven , de eenige middelen
waren om het land tot rust te brengen. Hij had de oprigting
van het verbond aangeraden , en daaraan zijne bescherming en
gunst beloofd. Hij had het aanbieden van het smeekschrift aan
geraden. Al deze aangelegenheden had hij in overleg met de an
dere edelen op de bijeenkomsten te Breda en Hoogstraaten gere
geld. Hij had het verzoek der Hertogin van Parma, om tot hare
verdediging de wapenen op te vatten, van de hand gewezen. Hy
had op een allerhagchelijkst oogenblik zijn voornemen te kennen
gegeven , om voor zijne gezondheid de baden van Aken te gaan
gebruiken, hoewel zijn uiterlijk geen zweem van eenige ziekte
hoegenaamd verried (2). Hij had de handelingen der weerspan
nige edelen te St. Truyen gestijfd en aangeraden. Hij had te
(1) Interrogatoires du comte d'Egmont, 315.
(2) Proces d'Egmont art. XX. Suppl. de STRADA , I. 34. Dit werd als zulk
een verraderlijk bedrijf van Egmont beschouwd, dat men het, zoo als boven
gemeld is , geheel noodeloos in de aauklagt tegen Horne inlaschte.
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Gent, Brugge en elders met de Onroomschen overeenkomsten
gesloten. Hij had de Hertogin geraden aan diegenen, welke de
wapenen opgevat hadden , kwijtschelding van straf te verkenen.
Hij had in eene zitting van den Staatsraad gemeenschappelijk met
den Prins van Oranje verklaard, dat zij, in geval de Landvoog
des Brussel verliet, op eigen gezag de Staten-Generaal zouden
bijeenroepen en eene magt van veertigduizend man op de been
brengen (1). Hij had op de bijeenkomst van Dendermonde met
liorne , Hoogstraaten en den Prins van Oranje verraad gesmeed
en aanstalten gemaakt voor het werven van krijgsvolk. Hij had
den 20'1™ April 1566 het verbond der weerspannelingen in be
scherming genomen en beloofd, dat zij te geener tijd in het toe
komstige ter oorzake van de Inquisitie of de plakkaten bemoeijelijkt zouden worden, en zoolang zij zich aan de artikelen van het
smeekschrift en het Compromis hielden, wilde hij ze in persoon
verdedigen. Hij had in vele steden van zijn Stadhouderschap vrij
heid gegeven om buiten de muren te preken. Hij had bij herha
ling gezegd, dat hij, in geval de Koning in de Nederlanden de
Inquisitie wilde invoeren , al zijne bezittingen verkoopen en naar
elders verhuizen zou; dus aan den dag leggende, met welk eene
verachting en verfoeijing hij de gezegde Inquisitie beschouwde (2).
Hij had al de handelingen der afvalligen oogluikend toegelaten.
Hij had aan zijne tafel den kreet „Vivent les Gueux" ge
duld. Hij had het gastmaal aan het huis van Culemborg bijge
woond.
Dit waren de voornaamste punten in die eindelooze akte vau
beschuldiging. Even als de Admiraal , bekende Egmont vele der
feiten, en loochende de andere platweg. Met verontwaardiging
verwierp hij de mogelijkheid om uit eene enkele zijner handelin
gen of uit alle gezamenlijk eene beschuldiging van verraad af te
leiden. Zekerlijk had hij Granvelle's verwijdering gewenscht, om
dat hij geloofde , dat 's Konings dienst bij die terugroeping win
nen zou. Hij beantwoordde nagenoeg met dezelfde bewoordingen
als de Admiraal de beschuldiging nopens de livrei, en verze
kerde , dat het hoofddoel daarbij geweest was , een voorbeeld van
spaarzaamheid te geven. De zotskap met bellen was in een' bun
del pijlen veranderd, ten gevolge van zeker gerucht dat te Srussel
in omloop kwam, en om een bevel der Hertogin van Panna te
(1) Proces d'Bgmont, 326. — (2) Ibid. art. LXXIII, 54,
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gehoorzamen (1). Wat de bijeenroeping der Staten-Generaal, de
ineensmelting der Raadsvergaderingen , de verzachting der plakka
ten betrof, was hij zekerlijk voor die maatregelen geweest, welke hij
voor heilzaam en wettig en geenszins voor schadelijk of verra
derlijk hield. Allezins had hij beweerd, dat de plakkaten streng
waren, en der Hertoginne geraden, bij de gevaarlijke omstan
digheden des lands eene tijdelijke verzachting toe te staan , tot
dat Zijner Majesteits goeddunken daarover bekend zou zijn. Wat
het Compromis betrof, had hij al zijnen vrienden geraden, zich
daarbuiten te houden, en vele hadden zich dientengevolge er bui
ten gehouden. Aangaande de aanbieding van het smeekschrift, hij
had er de Hertogin van Parma kennis van gegeven, zoodra hij
gehoord had, dat men zulk eenen stap dacht te doen. Hij drukte
zich op dezelfde wijs uit als Horne, ten opzigte van de bijeen
komsten te Breda en te Hoogstraaten — dat het bijeenkomsten
waren geweest van lustig tafelgenot en gezellige vrolijkheid. Hij
was steeds en te allen tijde ter beschikking geweest van de Her
togin, uitgenomen, toen hij, op haar uitdrukkelijk bevel, de be
roerten in "Vlaanderen en Artois was gaan dempen. Hij had niets
gemeens gehad met de bijeenkomst der edelen te St. Truyen. Naar
Duffel was hij gegaan als bijzonder afgevaardigde van de Herto
gin, om met zekere gemagtigden van de te St. Truyen verzamelde
edelen te onderhandelen. Hij had zich stiptelijk gehouden aan den
lastbrief der vorstin , die men onder zijne papieren vinden zou ,
maar nooit had hij aan de edelen zijne persoonlijke hulp of be
scherming beloofd. Aangaande de bijeenkomst te Dendermonde,
gaf hij naauwkeurig hetzelfde verslag als Horne. De Prins, de
Admiraal en hij zelf hadden van kwartier over elven tot etens
tijd, namelijk twaalf ure, over verschillende zaken gesproken,
bijzonder over de ontevredenheid des Konings over de jongste
gebeurtenissen in de Nederlanden, en over een' zekeren brief van
den afgezant Alava te Parijs aan de Hertogin van Parma (2). Hij
had echter der Landvoogdesse verklaard, dat zijns bedunkens de
brief een verzinsel was. Hij had in sommige steden het preken
buiten de stadsmuren veroorloofd, daar namelijk, waar zulks
reeds van te voren ingevoerd was, dewijl dit in overeenstemming
was met het verdrag, door de Hertogin te Duffel aangegaan,
(1) Interrogatoires d'Egmont, 312, 314, 327—348. Proces d'Egmont,
24—63, 65.
(2) Interrogatoires, 317—331. Proces d'Egmont, 78.
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hetwelk zij hem gelast had eerlijk te houden. Allezins had hij de
godsdienstoefeningen der Hervormden oogluikend geduld, omdat
hem uitdrukkelijk bevolen was zoo te handelen, en dewijl de
regering destijds geen krijgsvolk tot hare beschikking had om de
nieuwe godsdienst met geweld te onderdrukken. Hij gewaagde
van zijn bezoek ten huize van Culemborg, tegelijk met Horne en
Oranje, bij het gedenkwaardig gastmaal aldaar, in bijna dezelfde
woorden, als de Admiraal gebezigd had. Hij had alles gedaan
wat in zijn vermogen was, om de Landvoogdes te verhinderen
Brussel te verlaten, in welke pogingen hij geslaagd was, en
waaruit veel goeds voor het land was voortgevloeid. Nooit had
hij aanbevolen, kwijtschelding te verleenen aan diegenen, welke
de wapenen opgevat hadden , maar integendeel aangeraden hen
te tuchtigen, zoo als uit zijn gedrag tegen de opstandelingen te
Austruweel, Doornik en Valencyn gebleken was. Nooit had hij
aan zijne tafel den kreet: „ vivent les Gueux" geduld, noch dien
in zijne tegenwoordigheid ergens elders aangemoedigd (1).
Ziedaar deze regtsgedingen ter zake van hoog verraad, zoo als
men het noemde, in de hoofdtrekken geschetst. Een geregtelijk
verhoor had er nader niet plaats. De regtbank was onbevoegd;
de gevangenen zonder verdedigers; de bewijzen van de regering
verholen; de getuigenissen voor de aangeklaagden buitengesloten;
en de zaak werd beslist, vóór dat een duizendste deel der bewijzen
den regter, die de uitspraak deed, onder de oogen kon komen (2).
Doch het is bijna kinderachtig, van de zaak te spreken, in de
bewoordingen, die men gewoonlijk bezigt bij regtsgedingen tegen
staatsmisdadigers. De zaak was in Madrid vastgesteld, vóór dat
de aangeklaagden te Brussel in hechtenis genomen werden. Filips'
onderteekening had Alva reeds in zijn' brieventas uit Spauje meêgebragt (3). De regtsvormen waren eene gruwzame spotternij, en
wat de uitwerking op de openbare meening betrof, had men ze
even goed achterwege kunnen laten. Indien de heeren een uur
(1) Interrogatoires 327—346. Proces d'Egmont, 74, 75 sqq.
(2) La déduction de l'innocence du comte de Hornes, 57, 58, 59.
(3) Zie Hoon, V, 168, welke het feit vermeldt op gezag van Simon de
Rijck, Baadsheer van Amsterdam, die het van Filips, den oudsten zoon van
Graaf Egmont, vernomen had. Vergelijk het adres van de Staten van Holland
aan de Staten-Generaal: «omdat u den Hertog somwijlen een blank signet met
des Coninx hand getekent laet sien , schrijvende daerin wat hem gelust en ge
lieft en seggende, dat het al versch uit Spangien comt,» enz. BOR VI, 463.
WAGENAER Vaderl. Hist. VI, 278, GACHARD, Notice sur Ie conseil destroubles, 13.
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na hunne gevangenneming door een vonnis van een krijgsraad
onder trommelslag op het binnenplein van het huis van Jauche
waren doodgeschoten, zouden de regten der provinciën en het
gevoel der menschheid niet dieper gekrenkt zijn. Alle wetten des
lands en der natuur , zonder eene enkele uitzondering , waren ge
schonden. Zeker was dit niets nieuws. Duizenden onbekende per
sonen, wier bloedverwanten en vrienden niet op troonen of op
het kussen , maar in winkels en kelders gezeten waren , en wier
droevig lot deswege Europa niet van deelneming trillen deed,
waren reeds door den Bloedraad ter slagting gevoerd.
Deze groote regtszaak leverde echter een kolossaal zinnebeeld
op van den toestand, waarin de Nederlanden thans versmachtten.
Het was als wierd bij oorkonde plegtig verzekerd, wat duizenden
reeds tot hun ongeluk ondervonden hadden, dat wet en geregtigheid het gansche land door waren afgeschaft. Het land was
eenvoudig der krijgswet onderworpen; op de geheele bevolking
rustte het vonnis des doods. De burgerlijke magt was ten eenenmale in Alva's hand, alle verantwoordelijkheid in Alva's boezem.
Zoo min de allergeringste als de magtigste kon het hoofd opbeu
ren bij de ontzettende verwoesting, die het land teisterde. Dit
was nu op het zekerst bewezen. Een' ellendigen schoenlapper of
wever had men gemakkelijk uit zijne werkplaats naar het schavot
kunnen sleuren, terwijl hij \ietjus de non evocando inriep, totdat
men hem den mond gestopt had, zonder dat de Keizer van zijn'
troon wilde afdalen, of Keurvorsten van den Palts en andere
edelen hem te hulp snellen; maar ten behoeve van deze gevan
genen hadden zich de doorluchtigste handen en stemmen der
Christenheid verheven aan den voet van Filips' troon; en hunne
smeekingen waren even vruchteloos gebleken als de duizenden
tranen, die er gestort, en de doodskreten , die er geuit waren in de
geringste plaatsen des lands. Het was dus klaar als de dag, dat
alle tusschenkomst voortaan vruchteloos zou zijn. Filips was tot
dweepens toe met het denkbeeld zijner zending ingenomen; zijn
Stadhouder van trouw aan de regering als van een' duivel beze
ten. Alleen op deze wijze laat zich dat gedrag, dat nimmer ver
schoond kan worden, ten minste begrijpen. Het was bij Filips
hartstogtelijke begeerte om den goddelijken toorn tegen de ketters
ten dienste te staan. Het was bij Alva hartstogtelijke begeerte
den toorn van Filips ten dienste te staan. Bekrompen van ziel,
eenzelvig, terwijl hij alleen dat brokstuk van de wereld zag,
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hetwelk zich vertoonde door de kijkgaten der vesting , waarin
de natuur hem levenslang opgesloten had , terwijl hij zijn' roem
stelde in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan zijnen Vorst, en
niets onderzocht, niets betwijfelde, niets ontzag, volbragt de Landvoogd zijne helsche taak met de ijskoude van den engel des doods.
Een ijzeren wil, die elken hinderpaal verbrijzelde; een diamanten
kloekheid , die zonder waggelen een' berg van verantwoordelijkheid
droeg, welke een e alledaagsche natuur had kunnen verpletteren,
gevoegd bij zijne dweepzieke gehoorzaamheid, maakten hem tot
een' man voor Filips werk, zoo als men geen tweeden in de we
reld had kunnen vinden.
De zaak werd dus behandeld voor eene regtbank, die niet slechts
onbevoegd was, op grond van de wetten des lands, maar die
niet eens volgens wijsgeerige en regtsgeleerde grondstellingen een
geregtshof was. Die instelling tastte niet minder het natuur- en
volkenregt , dan de wetten des lands en de privilegiën der steden
in het hart.
De lezer, die de twee doorluchtige slagtoffers in hunne gevaar
volle loopbaan onder Margaretha's bewind van stap tot stap ge
volgd heeft , begrijpt genoegzaam , in hoeverre men hun verraad
ten laste kon leggen. Het zou een hoon zijn voor het gezond ver
stand, indien wij de onregtvaardigheid van het vonnis ten volle
wilden in het licht stellen. Beiden waren schuldeloos tegenover
de kroon , terwijl een hunner zelfs zijne handen diep gedoopt had
in het bloed des volks. Die waarheid was zoo klaarblijkelijk , dat
zelfs een lid van den Bloedraad, Pieter d'Asset, President van
Artois , een uitvoerig vertoog aan den Hertog van Alva rigtte ,
waarin hij de zaak naar regtsgeleerde beginsels beoordeelde en
staande hield, dat Egmont , wel verre van strafschuldig te zijn,
veeleer op eene uitstekende belooning aanspraak had (1).
Genoeg van het berucht verraad der Graven Egmont en Home,
zoover de geschiedenis van de regterlijke handelingen en de bewij
zen der schuld betreft. Het laatste bedrijf van het treurspel werd
door bijzondere omstandigheden verhaast, welke wij thans moeten
verhalen.
De Prins van Oranje had eindelijk de handschoen geworpen.
Verbannen en vogelvrij verklaard, van zijne Nederlandsche bezit
tingen beroofd , terwijl hem zijn oudste kind ontstolen was , zag
(1) VAN DER VIJNCKT, II. 32, 33.
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hij zich genoegzaam geregtvaardigd , om als de verklaarde kampvechter voor een verongelijkt volk in het strijdperk te treden. Of
de opstand met goeden uitslag bekroond , dan wel jammerlijk ge
smoord zou worden ; of hem de uitkomst er van op een' troon
of op een schavot zou plaatsen , dat kon zelfs hij , de diepdenkende
en zwijgende staatsman , bij geene mogelijkheid voorzien. De Her
vorming, in welke hij zoowel uit staatkundige als uit godsdienstige
beginselen belang stelde , kon in zijne handen een magtige hefboom
worden om de Spaansche heerschappij in de Nederlanden omver
te werpen. De Inquisitie kon weder het land en hemzelven overstroomen en beiden voor altijd verzwelgen. De Inquisitie scheen
de meeste kans voor zich te hebben. De Spanjaarden lagen onder
den eersten veldheer van Europa in de Nederlanden gelegerd en
verschanst. In Frankrijk hadden de Hugenooten juist hunnen noodlottigen vrede gesloten , tegen den zin van Coligny , die met profetischen blik al de onheilen voorzag , die daaruit zouden voort
komen (1). De hoofden der vrijzinnige partij in de Nederlanden
waren of gevangen of in ballingschap. Allen waren door de ver
beurdverklaring hunner goederen , welke het vonnis voorafging , in
ongelegenheid gebragt: de zenuwen van den oorlog waren afge
sneden. Het land was van schrik verplet, verlamd, roerloos, tot
slaafsche onderwerping gebragt : het zwoer zijne gevoelens af en
smeekte slechts om het leven. Op dat oogenblik verscheen Willem
van Oranje weder op het tooneel.
Op het tegen hem uitgesproken vonnis bij verstek antwoordde
hij in een openbaar geschrift van middelmatigen omvang en groote
welsprekendheid. Herhaalde malen , zoo verklaarde hij , had hij
aangeboden zich aan een geregtelijk verhoor eener bevoegde regtbank te onderwerpen. Als ridder van het Gulden Vlies , als lid
van het heilig Roomsch Rijk, als regerend Vorst, kon hij geene
regtbank erkennen , uitgenomen het Kapittel der ridders of den
Rijksdag. Vruchteloos was de Keizer in persoon bij Filips tusschen beide gekomen , om te erlangen , dat zijne zaak voor een
dier beide vergaderingen gebragt werd (2). Het zou van zijnen
kant zijn verderf en schande zijn , indien hij het geregtelijk gezag
van den eerloozen Bloedraad erkende. Hij achtte het beneden zich ,
zijne zaak voor hij wist niet wat voor lage schelmen te bepleiten ,
(1) DE THOU, V. 414—417.
(2) HOOFT, IV. IS9. DE THOU, V. 362, 363, 369.

320

ZIJNE „REGTVAARDIGING."

(1568

die niet waardig waren , zijns gelijken en hemzelven als knechten
te dienen (1).
Hij beriep zich daarom op het oordeel der wereld. Hij gaf geene
uitgewerkte bewijsvoering in het licht, maar een bondig en zaakrijk
verslag van de beleedigingen , die hem waren aangedaan. Hij loo
chende , dat hij aan het Compromis aandeel had gehad. Hij loo
chende, dat hij bij het smeekschrift betrokken was geweest, hoewel
hij vol verontwaardiging tegen de dwingelandij uitvoer, die een
verzoekschrift aan de regering als eene daad van openlijk verzet
tegen den landsheer behandelen kon. Van Granvelle sprak hij met
ongedwongen haat. Hij beweerde , dat de Kardinaal hem gaarne
langer in het bestuur had gezien om door de gunst, welke de
Prins van het volk genoot, de hatelijke plannen der regering te
schragen. De plakkaten , de Inquisitie , de vervolging , de nieuwe
Bisdommen , waren de oorzaken der beroerten geweest. Ten slotte
gaf hij zijne verontwaardiging lucht over Filips' gedrag tegen hem
zelven. De Monarch had zijne diensten en die zijner dappere
voorvaderen vergeten. Hij had hem zijne eer, hij had hem zijnen
zoon ontroofd : beide hem dierbaarder dan het leven. Met dus te
handelen had hij veeleer zichzelven onteerd dan den Prins bena
deeld; want hij had al zijne koninklijke eeden en verpligtingen
gebroken (2).
Het geschrift kwam in het begin van den zomer van 1568 in
het licht. Omstreeks terzelfder tijd gaf de Graaf van Hoogstraaten
een gelijksoortig antwoord uit op het vonnis , dat over hem geveld
was. Hij verdedigde zich voornamelijk op dien grond , dat al de
misdaden waarvoor hij gedagvaard werd, begaan waren letterlijk
in opvolging der bevelen van de Hertogin van Parma na haar
verdrag met de verbondene edelen.
De Prins stelde nu de uiterste pogingen in het werk om geld
en krijgsvolk bijeen te brengen. Hij had menige bijeenkomst met
personen van invloed in Duitschland. De Protestantsche Vorsten,
inzonderheid de Landgraaf van Hessen en de Keurvorst van Sak
sen , beloofden hem bijstand. Hij spande al de krachten der wel
sprekendheid en staatkunde in , die te zijner beschikking stonden,
om voor de zaak , die hij thans stoutweg omhelsd had , vrienden
te werven. De hooggeborene Demosthenes zette groote vergade(1) Apologie d'Orange , 64 , 65.
(2) BOR , IV. 227 , 228 ; en de text der Regtvaardiging in de bijgevoegde
authent. stukken , I. 3 en vvl.
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ringen door de uitvallen zijner verontwaardiging tegen den Spaanschen Philippus in vuur(l). Hij overtrof zijne koninklijke wederpartij
zelfs in de onvermoeide scherpzinnigheid, waarmede hij duizend
verbindtenissen begon aan te knoopen. Vlug , geheimhoudend ,
onvermoeid, werkte die magtige en standvastige geest in alle rigtingen , en wist het zijden kluwen , dat zoo hopeloos verward
scheen , uit elkander te winden en grootsche ontwerpen van eene
stelselmatige en daarbij nieuwe staatkunde van lieverlede te ont
wikkelen. Hij hield alreede briefwisseling met hooge personaadjes
in Engeland , maar nog hooger waren daar zijne verwachtingen.
Hij stond reeds in het geheim of openlijk in bondgenootschap
met de helft der Duitsche Vorsten. De Hugenooten in Frankrijk
beschouwden hem als hunnen vriend , en Lodewijk van Nassau
als hun noodwendig opperhoofd, indien Coligny mogt komen te
vallen (2). Hij stond in bondgenootschap met al de gebannen en
vogelvrij verklaarde Nederlandsche edelen (3). Op zijnen last werd
dagelijks met stille trom geworven. Hij gaf een' lastbrief aan
zijnen broeder Lodewijk , een' der ervarenste en stoutmoedigste
krijgslieden dier eeuw: de opstand had geen vastberadener aan
hanger, de Prins geen' trouwer plaatsbekleeder kunnen vinden.
De lastbrief, van Dillenburg, 6 April 1568 gedagteekend , was
in zekeren zin een zonderling stuk. De Graaf van Nassau werd
daarbij gemagtigd , om volk te werven en krijg te voeren tegen
Filips, en wel uitdrukkelijk in Filips eigen belang. De uiterlijke
vertooning van trouw aan de regering werd zekerlijk nooit verder
gedreven. De Prins van Oranje deed allen , „ aan wien deze let
teren onder de oogen mogten komen ," weten , dat hij uit grond
der genegenheid , die hij den genadigen Koning toedroeg , voorne
mens was Zijner Majesteits troepen uit de Nederlanden te ver
drijven. „Om onze liefde voor den Vorst en diens erfelijke pro
vinciën te toonen," zoo luidde de brief; „om de verwoesting te
verhinderen , welke het land van wege de wreedheid der Span
jaarden over het hoofd hangt ; om de privilegiën , door Zijne
Majesteit en diens voorgangers bezworen , te handhaven ; om de
uitroeijing van alle godsdienst door de plakkaten te beletten; om
de zonen en dochteren des lands van verachte slavernij te redden,
(1) BOR, IV. 224.
(2) HOOPT, V. 151—163; BENTIVOGMO , lib. IV. 62—64.
(3) Hoon, V. 163, 164; WAGENAAR, Vad. Hist., 266—268; VAN DER
VIJNCKT , II. 23 , 24 ; BOR , IV. 227 ; DE THOU , VI. 86.
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hebben wij onzen veelgeliefden broeder Lodewijk van Nassau
gelast, om zooveel krijgsvolk aan te werven, als hij noodig zal
vinden" (1).
Van den Bergh, Hoogstraaten en anderen, van dergelijke magtiging voorzien , waren ook druk bezig met volk te ligten ;
maar de regterhand van den opstand was Graaf Lodewijk , zoo
als zijn doorluchtige broeder er het hoofd en de ziel van was.
Tweehonderdduizend kroonen achtte de Prins volstrekt noodig om
het leger op de been te brengen , waarmede hij in de Nederlanden
een' inval dacht te doen. De helft dezer som was beloofd door
Antwerpen, Amsterdam, Leiden , Haarlem, Middelburg, Vlissingen
en andere steden, zoowel als door uitgeweken kooplieden in En
geland. Voor de andere helft werd door bijzondere personen inge
schreven. De Prins zelf droeg 50,000 gulden bij, Hoogstraateii
30,000, Lodewijk van Nassau 10,000, Culemborg 30,000, van
den Bergh 30,000 , de Gravin-moeder van Horne 10,000 en ge
ringer personen naar evenredigheid (2). Ook verpandde Jan van
Nassau zijne goederen om eene aanzienlijke som voor de zaak
der vrijheid bijeen te krijgen. De Prins zelf verkocht al zijne
juweelen , zilverwerk , tapijten en ander huisraad , van bijna ko
ninklijke pracht (3). Vrij van dweepzucht, maar als bedachtzaam
en voorzigtig man, zette hij nu al wat hij bezat op het spel, dat
schijnbaar zoo hopeloos stond. Den luister van zijnen staat hebben
wij vroeger genoeg geschilderd. Zijne weelde , zijn vermogen , zijn
gezin , zijn leven , zijne kinderen , zijne eer , alles waagde hij er
thans aan , niet met de roekeloosheid van een' speler , maar met
de bezadigde overtuiging van een' Staatsman.
Eene geheime, allerstoutste aanslag om zich van Alva en de
stad Brussel meester te maken was mislukt (4). Spoedig evenwel
werd deze geroepen om al zijne krachten iu te spannen bij den
openlijken krijg, die thans begonnen was.
Volgens het plan van den Prins moesten de Nederlanden te
gelijkertijd op drie plaatsen aangetast worden door zijne Stede
houders, terwijl hij zelf ia de nabijheid van Kleef, tot een rierden aanval toegerust het geschikte oogenblik afwachtte. Een leger
van Hugenooten en uitgewekenen zou Artois van de Fransche
(1) BOR, IV. 233, 234.
(2) Bekentenis van den Heer de Villers. — Zie Correspond. de Philiui* II,
II. 757. — (3) HOOFT, V. 163.

(4) VAN METEBEN, 51; HOOFT V, 163, 164; MENDOZA II. 39, 40.
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grenzen binnenrukken ; een tweede, onder Hoogstraaten , zou tusschen Rijn en Maas zijne bewegingen aanvangen; terwijl Lodewijk van Nassau in Friesland den standaard des opstands planten
zou (1).
De beide eerste ondernemingen mislukten. Het laatst van allen
trok tegen het eind van Junij eene krijgsmagt onder den Heer
van Cocqueville te velde. Zij rukte het Baljuwschap Hesdin in
Artois binnen , werd onmiddellijk door den Graaf van Roeulx
weder over de grenzen gedreven en bij St. Valery door den maar
schalk De Cossé, stadhouder van Picardie in de pan gehakt. De
slag viel voor op den 18<1«> Julij. Van de 2500 man, die dit
leger uitmaakten, ontkwamen er te naauwernood 300. De weinige
Nederlanders , die men gevangen kreeg , werden aan de Spaansche
regering uitgeleverd en natuurlijk opgehangen (2).
Het leger onder den Heer van Villers was vroeger onder de
wapenen en des te eerder verslagen. Die ongelukkige edelman ,
welke zich in plaats van den Graaf van Hoogstraaten aan het
hoofd gesteld had, trok den 20™ April de grenzen van Gulik
over in de nabijheid van Maastricht. Zijne magt, voetvolk en rui
terij te zamen genomen , bedroeg bij de drieduizend man. Het
doel dier onderneming was, het land in opschudding te brengen
en zoo mogelijk een' vasten voet te krijgen door eene belangrijke
stad te bemagtigen. Roermond was het eerste punt van aanval;
maar de pogingen om de stad hetzij door krijgslist , hetzij door
geweld te vermeesteren , waren vruchteloos. De burgers waren
niet rijp voor den opstand, en weigerden het leger binnen te la
ten. Terwijl de aanvallers dus beproefden de poorten in brand te
steken, werden zij door de aannadering eener Spaansche krijgsbende verdreven.
Zoo ras de Hertog van den inval kennis gekregen had , had hij
met groote voortvarènheid gehandeld. Don Sancho de Londono
en Don Sancho de Avila met vijf vanderas (1) Spaansch voet
volk, drie kompagnies ruiterij en omtrent driehonderd piekeniers
onder Graaf Eberstein, eene bende die alles te zamcn genomen
omtrent 1600 uitgelezen man bedroeg, waren terstond tegen Vil
lers afgezonden. De aanvoerder der opstandelingen liet zijn aan(1) BOR, IV. 233, 234; HOOFT V. 164, 165; MENDDZA, 39 sq.
(3) BOR, IV. 238; HOOFT, 104; MENDOZA, GACHARD, Correspond. du
iluc d'Albe, sur l'invasion du comte Louis de Nassau en Frise etc. p. 10,11.
(3) Eene vandera (=3 een vendel) in Alva's leger bedroeg gemiddeld 170 man.
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slag op Roermond varen en rukte voort tot Erkelens. Den 22«i
April kregen hem de Spanjaarden tusschen Erkelens en Dalen
in het gezigt en leverden hem slag. Villers verloor bij het treffen
al zijne ruiterij en twee vendelen van zijn voetvolk. Met het
overschot zijner troepen, dat 1300 man beliep, bewerkstelligde
hij in goede orde den terugtogt naar Dalen. Hier verschanste hij
zich in allerijl. Ten vier ure in den namiddag bereikte Sancho de
Londofïo aan het hoofd van 600 man voetvolk de plaats. Hij was
buiten staat de drift van zijn volk te bedwingen, hoewel de rui
terij onder Aliva, door de moeijelijke gesteldheid van het smalle
pad, waar langs de opstandelingen de wijk genomen hadden,
verhinderd, nog niet aangekomen was. De vijanden waren twee
tegen één, en daarenboven verschanst; desniettemin werden de
borstweringen binnen een half uur veroverd en bijna man voor
man in het Nederlandsche leger over de kling gejaagd. Villers
zelf ontsnapte met een handvol soldaten in de stad, maar werd
spoedig daarna met al zijne volgelingen gevangen genomen. Hij
bezoedelde de zaak , waarvoor hij gestreden had , door de plannen
van den Prins van Oranje laaghartig te verraden ; eene trouwe
loosheid, die hem echter niet van het schavot redde. In den loop
van dien dag hadden de Spanjaarden 20, en de opstandelingen
nagenoeg 2000 man verloren. Dit gedeelte der bevrijdingstroepen
was dus noodlottig verslagen éénen dag voor dat Graaf Lodewijk
in Friesland viel (1).
Den 22en April reeds had Alva van den Stadhouder dier pro
vincie kennis gekregen , dat de Geuzen zich in groot aantal in
den omtrek van Embden verzamelden. Het was klaarblijkelijk , dat
men op het punt stond eene belangrijke onderneming te beproe
ven (2). Twee dagen daarna rukte Lodewijk van Nassau met eene
kleine legermagt de grenzen over. De opschriften zijner banieren
ademden vaderlandsche geestdrift. Nune aut nunquam, recuperare
aid mori, waren de leuzen zijner wanhopige onderneming, Vrij
heid voor vaderland en geweten was het woord, dat duizenden
onder zijne banieren zou lokken (3). Op de westelijke vlakten van
Friesland nam hij het kasteel Wedde, een verblijf van den thans
(1) Bon, IV, 234; HOOPT, V, 164; MENDOZA, 40—44, GACHARD, Correspond. du duc d'Albe, 7, 8; CABRERA, lib. VIII. c. I. 483, 484-Correspoud. de Philippe II, II. 750, 757.
(2) Correspond. du duc d'Albe, 13—16.
(3) HOOFT V. 164, 165; BRANDT, I. 477; MEURS, Gul. Aur. IV. 44.
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afwezigen Frieschen Stadhouder Aremberg, bij verrassing in. Van
daar rukte hij voort tot Appingadam. Hier ontmoette hij zijn'
jongeren broeder, den wakkeren Adolf, wiens dagen alreede ge
teld waren , die eene kleine ruiterbende medebragt. Te Wedde ,
te Appingadam en te Slochteren werd de standaard geplant. Op
deze drie punten verzamelden zich van dag tot dag gewapende
benden , vrijwilligers , gelukzoekers , boeren met alle landelijk wa
pentuig, dat hun voor de hand kwam. De Onderstedehouder
Groesbeek schreef in dringenden toon aan den Hertog, dat de
Geuzen dagelijks in sterkte aanwiessen ; dat de aanvoerders hunne
zaak volkomen verstonden; dat zij hunne plannen geheim hiel
den, maar al vast het hart des landzaats verleidden (1).
Den 14<"i Mei zond Lodewijk aan de Groningsche overheid
eene opeisching en gelastte hun eene bezending af te vaardigen
naar Appingadam, om daar met hem te onderhandelen. Hij was
bereid, verklaarde hij, den lastbrief te toonen, waarvan hij voor
zien was. Zijne komst in 't land was geen bloot persoonlijk waag
stuk, maar hij had last gekregen, een toereikend leger op te rigten. Met de hulp van den Almagtige, was hij besloten de verfoeijelijke dwingelandij uit te roeijen van die woeste vervolgers,
die zooveel Christenbloed vergoten hadden. Hij was besloten de
vertrapte privilegiën weder op te beuren en de vlugtende, van
schrik verslagen Christenen en oudvaders des lands te bescher
men (2). Waren de overheden gezind hem in vriendschap te ont
vangen , dan was het wel. Anderszins zou hij zich tot zijn leed
wezen verpligt zien, hen als vijanden van Zijne Majesteit en het
algemeen e welzijn te behandelen.
•
Ten gevolge dezer opeisching ontving Lodewijk eene matige
som gelds, op voorwaarde dat hij voor 't oogenblik van een' aan
val op de stad zou afzien. Met dezen tijdelijken onderstand was
hij in staat, van de gelukzoekers, die dagelijks zich in zwermen
om hem vergaderden, een grooter aantal in dienst te houden.
Ondertusschen bleef Alva niet werkeloos. Den 30™ April schreef
hij Groesbeek , dat deze zorgen moest niet in den slaap overvallen
te worden; dat hij zijne oogen goed open moest houden tot dat
de onderstand , die reeds op weg was , aankwam (3). Onmiddel(1) BOR, 235; MENDOZA, 46; Correspond. du duc d'Albe, 15, 16, 17.
(2) Adres van Lodewijk van Nassau aan de burgemeesters en vroedschap van
Groningen, 4 Mei 1568, bij GACHABD, Correspoud. du duc d'Albe, 17—22.
(3) Correspond, du duc d'Albe, 17—20.
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lijk daarop beval hij den Graaf van Aremberg , die juist na het
eind der vijandelijkheden uit Frankrijk teruggekeerd was, zich
naar het oorlogstooneel te spoeden. Vijf vendelen van zijn eigen
regiment , eene kleine hoop ruiters , en het Sardinisch legioen van
Braccamonte, te zamen omtrent 2500 man, kregen in last hem
met de uiterste snelheid te volgen. De Graaf van Megen, stad
houder van Gelderland, ontving bevel, om met vijf vendelen voet
volk , drie vendelen ligtgewapende ruiterij , en eenig geschut ,
hetgeen gezamenlijk omtrent 1500 man beliep, de bewegingen
van den Graaf van Aremberg te ondersteunen (1). Zoo uitvoerig
waren de bevelen van den algemeenen Landvoogd. Het scheen
onmogelijk , dat de opgeraapte hoop onder Lodewijk van Nassau
zich een oogenblik kon staande houden tegenover bijna 4000
uitgelezen en oudgediende krijgslieden; maar de Hertog waar
schuwde zijne bevelhebbers ernstig , den vijand toch niet te gering
te schatten (2).
Den 7™ Mei kwamen de Graven van Megen en Aremberg op
hunnen togt naar Friesland te Arnhem bijeen en beraadslaagden
daar met elkander. Na genoegzame berigten ingewonnen te heb
ben over de beweging in die provincie en de stemming, die er
in de oostelijke Nederlanden heerschte, waren het beiden volko
men eens, dat het roekeloos zou zijn, elk afzonderlijk eenige
onderneming te beproeven. Den Hen bereikte Aremberg Vollenhoven, waar hij uit hoofde van de jicht het bed moest houden.
Terwijl hij ziek lag, trokken gansche benden met fluit en trom
te aller uur onder zijne vensters op , en schoten pistolen en snaphanen af over de sloot van het blokhuis , waar hij gehuisvest was.
Den 18en kwam Braccamonte met zijn legioen over zee te Harlingen aan. Geen oogenblik liet men verder verloren gaan. In
spijt der jicht, die hem nog steeds noodzaakte eene draagkoets
te gebruiken, snelde Aremberg terstond heen om den vijand te
vervolgen. Op zijnen togt door Groningen trok hij al de troepen
aan zich, die gemist konden worden. Bovendien kreeg hij zes
stukken geschut. Zes kanonnen, welke door muziekliefhebbers met
de noten van den toonladder, ut, re, mi, fa, sol, la, gedoopt
waren, en die geschiedkundige vermaardheid hebben erlangd,
waren door de overheden tot zijne beschikking gesteld (3). Het
(1) Ibid 29; MENDOZA, 46, 47, Bon, IV. 235.
(2) Correspond. du duc d'Albe, 49, 33—37, 59, 69, 73, 74.

(3) HOOIT, V. 166; STRADA, I. 320.
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was evenwel voorbeschikt, dat de Spanjaarden niet op het gefluit
dier muzijkale stukken zouden dansen. Den 22™ kwam hij met
zijne gansche magt, welke uit Braccamonte's legioen, zijne eigene
vier vendelen en eene bende Duitschers bestond, in het gezigt
van den vijand te Appingadam. Lodewijk van Nassau zond eene
bende haakschutters , omtrent 1000 man sterk, de stad uit. Er
ontstond eene hevige schermutseling; maar de Geuzen werden
met een verlies van twintig of dertig man in hunne verschansin
gen teruggedreven, en het invallen van den nacht maakte een
eind aan den strijd.
Het was een schoon gezigt , dus schreef Aremberg aan Alva ,
hoe wakker en lustig de Spanjaarden waren, ondanks den langen
marsch, dien zij dien dag hadden afgelegd. Het oogenblik was
niet ver meer af, waarin het blijken zou, hoe ligtelijk dapper
heid, tot het uiterste gedreven, in eene ondeugd kon overslaan.
Ondertusschen legerde Aremberg zijne troepen in en omtrent
Wittewierum-Klooster, digt bij het onbemuurde stadje Appin
gadam.
Van den anderen kant was de Graaf van Megen, die van Alva
in last had , Aremberg te ondersteunen en veertien dagen vroeger
met dezen het noodige afgesproken had, in zijne bewegingen ver
traagd geworden. Zijne troepen, die lang reeds geene soldij ge
kregen hadden, waren aan 't muiten geslagen. Eene kleine som
gelds echter, uit Brussel gezonden, dempte dat ontijdig oproer.
Megen trok daarop voort om zich aan zijn ambtgenoot aan te
sluiten, nadat hij den algemeenen Landvoogd verzekerd had, dat
de oorlog binnen zes dagen geëindigd zou zijn. De Geuzen bezaten
geenen penning , en moesten uit elkander gaan of in de pan ge
hakt worden, zoodra Aremberg en hij zich aan elkander aange
sloten hadden. Evenwel gaf hij toe, dat diezelfde Meester-Geu
zen, voor elk hunner afzonderlijk eene te sterke overmagt kon
den zijn.
In antwoord hierop gaf Alva te kennen , dat volgens zijne over
tuiging vier of vijf duizend uitgelezen Spaansche krijgers toerei
kend zouden zijn, om den oorlog binnen kort te eindigen, doch
waarschuwde desniettemin zijne bevelhebbers voor het gevaar van
al te blind zelfvertrouwen. Hij had vernomen, dat de opstande
lingen de roode sjerp der Spaansche uniform aangenomen hadden.
Hij hoopte, dat hen die list niet voor eene verdiende tuchtiging
beveiligen zou , maar was niet gezind , om de onderscheidings-
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teekenen Zijner Majesteit te veranderen (1). Hij herhaalde zijn
bevel om toch niets te ondernemen , dau met het geheele leger iu
verbinding , en gelastte den bevelhebberen , alle gevangenen , die
men in handen krijgen mogt, oogenblikkelijk op te hangen (2).
Megen trok regelregt noordwaarts en bereikte op den avond
van den 22™ Coevorden, ruim twaalf mijlen van Appingadam ge
legen. Hij had Aremberg laten weten, dat deze hem met zijn
voetvolk en ligtgewapende ruiterij in den loop van den volgenden
dag moest verwachten. Op den morgen van dien dag, den 23en,
schreef Aremberg zijn' laatsten brief aan den Hertog, en beloofde
hem, binnen weinige uren van de Geuzen goede tijding te zullen
zenden.
Lodewijk van Nassau had omtrent middernacht zijn kamp bij
Appingadam opgebroken. Nadat hij in eene zuidelijke rigting langs
den Wold-weg teruggetrokken was , een smal , hooger gelegen
pad te midden van een moerassig land, had hij omtrent drie
mijlen van zijne vorige legerplaats post gevat. Digt bij het kloos
ter Heiligerlee, of de heilige Jieuvel, had hij zijne standplaats ge
kozen. Een weinig handgeld, rijkelijke beloften en hoop op buit
hadden werkelijk een eind gemaakt aan de muiterij , die ook in
zijn leger uitgebarsten was. Verzekerd, dat Megen zich niet met
Aremberg had kunnen vereenigen, en bereid om ten minste een'
beslissenden slag voor vrijheid en vaderland te wagen, wachtte
Lodewijk de aankomst van den strijdlustigen vijand af. Zijne stel
ling was bijzonder sterk en geschikt om hoop en vertrouwen in
te boezemen. Heiligerlee was een met hout bewassen heuvel, door
Praemonstratenser monniken kunstvol aangelegd. Het was de eenige
hoogte, welke in die groote uitgestrektheid van moerassige wei
landen uitstak , welke door de Eems en de Lippe ingesloten
waren (3): de „verraderlijke velden" van Tacitus. Hier had Her
man , de eerste der Teutonische helden , drie legioenen oudgediende
krijgers van het heerschzuchtig Rome vernietigd. Hier was de
schim van Varus , met slijk en bloed bezoedeld , uit het moeras
gerezen, om Germanicus, die hem kwam wreken, te waarschuwen,
dat de Duitsche vrijheid een gevaarlijke tegenpartij was (4). En
thans, zoo als zich de geschiedenis gedurig herhaalt, hield een
(1) Correspond. dn dnc d'Albe, 39—88; BOR, IV. 235.
(2) Correspond. du duc d'Albe, 77.

(3) BOR, IV. 235; MENDOZA , 47; DE THOU, V. 445—448.
(4) Tacit. Annal., I.
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ander Duitsch krijgsman in diezelfde gevaarvolle streek eene voordeelige stelling bezet. De dwingelandij, die hij bestreed, trachtte
even algemeen te zijn als die van Rome , en had hare magtige
vleugelen uitgebreid over werelden , waarvan de Caesars nooit
hadden gedroomd. Ook zij was in de wapenen , niet slechts om
de regten van den mensch, maar de regten van God te verguizen.
De slag der vrijheid zou geleverd worden voor vaderland en ge
weten. Het was zelfs een heiliger zaak, dan die, welke Hermans
arm bezield had.
Hoewel de moerassen van dien langvervlogen tijd in vruchtbare
weiden herschapen waren , was toch de gansche streek vochtig ,
bedriegelijk en hagchelijk. Het land was in vierkante stukken afgedeeld , niet door heggen maar door slooten , die men niet kon
overtrekken (1). Staketsels door boeren ter bescherming van hun erf
opgeworpen hadden de streek bijna ontoegankelijk gemaakt, terwijl
de borstweringen tegen den Oceaan bijna even goed dienst bewe
zen tegen een onverzoenlijker , menschelijk vijand.
Terwijl Aremberg zijn volk langs het smalle pad leidde, heet op
de vervolging van den opgeraapten hoop voortvlugtige Geuzen,
zoo als zij hen noemden, bereikte hij weldra Winschoten. Hier
ontwaarde hij den verachten vijand. Lodewijk en Adolf van Nassau
hadden , terwijl zij in het klooster Heiligerlee aan den middagdisch
zaten , door een welgezind landman van de aannadering der Span
jaarden kennis gekregen. Dit in tijds ontvangen berigt had den
aanvoerder der opstandelingen tijd gegeven om de noodige aan
stalten te maken. Hij had door dringende beden zijne manschap
pen over hun oproerig gedrag van den vorigen dag beschaamd
gemaakt , en zij waren nu zoowel gewillig als gereed om slag te
leveren (2). Het dorp lag niet ver van de abdij, en in den omtrek
der abdij had Lodewijk van Nassau thans post gevat. Hij had
aan zijne linkerzijde een' heuvel van middelbare hoogte , achter
zich een bosch , voor zich eene uitgestrekte en drassige vlakte.
Voor die vlakte was een pad, dat naar het klooster voerde. Dat
was de weg , dien Aremberg moest oversteken. Op de vlakte ,
welke tusschen het bosch en den heuvel lag, was het voornaamste
gedeelte van het Geuzenleger in slagorde geschaard. Zij waren in
twee vierkanten of eskadrons gerangschikt , met meerder diepte
(1) JlENDOZi, 52; GUICCIARDINI , Belg. Discript; DE THOU, ubi supra.
(2) Détails sur la bataille de Heyligerlee ; GROEN VAN' PRINSTERER , III.
220—223.
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dan breedte , waardoor hun aantal minder scheen , dan het wer
kelijk was. Het kleinste vierkant, waarin tweeduizend achthonderd
man bevat waren , werd gedeeltelijk door den heuvel beschut. Beide
waren ter zijde door musketiers gedekt. Op de kruin van den
heuvel was eene groote menigte ligtgewapend volk, enfans perdm
van het leger. De ruiterij , die niet meer dan driehonderd man
bedroeg, was vooraan geplaatst, met het front naar den weg,
waarlangs Aremberg komen moest (1).
Die weg was omzoomd door een bosch , dat zich bijna tot aan
den voet des heuvels uitstrekte. Toen Aremberg aan den rand ge
komen was , liet hij zijn geschut voorkomen en opende het vuur
op de ligtgewapende troepen. De heuvel beschermde een groot
deel dier bende tegen dezen aanval. Toen Aremberg bemerkte hoe
sterk de opstandelingen in getal en door hunne stelling waren,
was hij van plan slechts eene schermutseling te wagen. Hij kende
beter dan zijne soldaten de verraderlijke gesteldheid van den grond
tegenover den vijand. Hij zag dat het eene dier streken was ,
waaruit men breede vierkante stukken turf had gehaald voor brand
stof, en waar een bedriegelijk , groenachtig schuim op de opper
vlakte van diepe poelen naar de turf geleek, die er uit was
gehaald. Hij zag , dat het slagveld , hem door den schranderen
vijand aangeboden , eene doorgaande reeks van strikken en be
dekte kuilen was (2). Vóór dat hij de stelling bemagtigen kon,
moesten velen onvermijdelijk verzwolgen worden.
Hij hield een oogenblik stand. Het ontbrak hem aan ruiterij,
daar hij alleen Martinengo's bende had , die te naauwernood vier
honderd man beliep (3). Hij was zeker, dat Megen binnen de
vier-en-twintig uren zou aankomen. Indien hij dus de opstandelin
gen bezig kon houden , zonder hun de minste gelegenheid te geven
om uit elkander te gaan, dan zou hij den volgenden dag in staat
zijn , om hen volgens het veertien dagen te voren beraamd plan
in de pan te hakken. Maar de Graaf had een dubbelen hinderpaal
te boven te komen. Zijne soldaten waren heet op den strijd, de
vijand uiterst koelbloedig. De Spanjaarden , die den avond te voren
een duizendtal musketiers zoo gemakkelijk van achter hun molen
verdreven hadden, die in den nacht zelven van hunne aankomst
voor Appingadam de gansche magt der opstandelingen met de
uiterste haast hadden zien opbreken , waanden zich reeds geheel op
(1) MENDOZA , 48 , 49. DE THOU , V. 445 , 446.
(2) MENDOZA, 49. — (3) BOR, IV. 235.
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weg om te overwinnen. In de meening, dat op den naam alleen der
oude legioenen den Geuzen de schrik om 't hart geslagen was ,
en dat het onmogelijk was aan Spaansche wapenen weerstand te
bieden, beschouwden zij hunnen aanvoerder met minachting wegens
zy'ne voorzigtigheid. Wat hem eene reden was tot uitstel, was
hun een prikkel tot spoed. Waarom zouden Megen's achterblijvende
en muitende troepen als zij eerst ter elfder ure kwamen , de
zegepraal en den buit met hen deelen ? Niemand kende het land
beter , dan Aremberg , een inboorling der Nederlanden , de Stad
houder der provincie. Lafhartigheid alleen of kettersche gezindheid
kon hem er toe aandrijven , indien hij hen thans , nu het uur der
overwinning geslagen was, terughield (1). In drift ontvlamd door
deze ondragelijke tergingen , zich levendig getroffen voelende in
zijn' nationalen trots en begeerig om te toonen , dat een Neder
lander wilde aanvoeren , waar Spanjaarden slechts durfden volgen ,
liet Aremberg zich bewegen om dien groven misstap te begaan ,
dien hij zoo zwaar boeten zou. Tegen de stem zijner eigene onder
vinding en de schikkingen zijns gebieders , gaf hij aan de snorkerij
zijner soldaten toe, welke hij niet, zoo als Alva, had leeren be
dwingen of verachten.
Ondertusschen zag men den hoop der ligtgewapenden , welke
aan het vuur der muzijkale stukken van Groningen blootgesteld
was geweest, wankelen. Het geschut werd daarop van achter het
bosch voor den dag gehaald , en nu vollediger op de twee hoofdafdeelingen des vijands geiïgt. Weinig schoten troffen. Kort daarop
weken de enfans perdus hals over kop terug en lieten hunne stelling
geheel in den loop. Op dat schijnbaar voordeel , hetwelk slechts
eene vooraf beraamde krijgslist was , konden de Spanjaarden zich
niet meer bedwingen. Zij snelden lustig (2) voorwaarts , om de
stand houdende carrés aan te vallen : hun bevelhebber was niet
langer in staat hunne drift te beteugelen. In een oogenblik was de
gausche voorhoede in het moeras gezonken. Weinige minuten later
lagen zij hulpeloos en hopeloos in de poelen te worstelen, terwijl
de vijandelijke musketiers een doodelijk vuur op hen onderhielden,
zonder dat dezen zelfs de zolen nat maakten. De piekeniers , die
het voornaamste deel der grootste afdeeling uitmaakten , stortten
zich nu ook op allen , die zich uit de poelen zochten te redden ,
en dreven ze naar het doodelijk moeras terug. Ter zelfder tijd
(1) MENDORA, 49, 50; BOR, IV. 235, 236; HOOFT, V. 165, 166.
(2) «Lustig aangetogen. » BOR, TV. 235.
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daagde de kleinste afdeeling van het leger der opstandelingen, die
tot dusver beschut hadden gestaan , van achter den heuvel op,
trok om den voet er van heen, omsingelde de Spaansche achter
hoede, vóór dat dezen hunne stervende makkers konden te hulp
komen , en brak bijna oogenblikkelijk hunne gelederen door (1).
Gonzalo de Braccamonte , dezelfde Spaansche Kolonel , die de
eerste was geweest om Aremberg te beschuldigen , dewijl deze
gezind was het gevecht uit te stellen , was nu de eerste om te
vlugten. Aan zijn laaghartig gedrag schreef men het verlies van
den slag toe. Zoo hittig was Alva's toorn, op het vernemen van
het gebeurde , dat hij den bevelhebber ter dood zou veroordeeld
hebben, waren niet zijne vrienden en landgenooten voor hem tusschenbeide gekomen (2). De nederlaag was plotseling en volkomen.
De Spanjaarden waren door hunne dwaasheid in den kuil gevallen,
dien de vijand hun gedolven had. De slag was verloren. Niets
bleef Aremberg over , dan een eervollen dood. Hij stelde zich aan
het hoofd zijner handvol ruiterij en stortte zich in het heetst van
den strijd. De schok werd uitgehouden door Adolf van Nassau,
aan het hoofd van een gelijk aantal ruiters. De aanvoerders leiden
het beide op elkander toe. Zij stieten op elkander, zoo als het
wakkere strijders past, juist in het hart van het gevecht (3). On
bekommerd om een pistoolschot , dat hij van zijne tegenpartij
ontving , velde Aremberg Adolf neder , met een' kogel door het
lijf en een sabelhouw aan het hoofd. Twee ruiters in de onmid
dellijke dienst van den jongen Graaf ondergingen hetzelfde lot van
dezelfde hand. Kort daarna viel Arembergs paard door een musket(1) MENHOZA, 50; HOOPT, V. 166; Bon, IV. 235, 236. Correspond.
du duc d'Albe, 92—97.
(2) Zoo verhaalt ten minste de schrijver van het hierboven gemeld MS.
«Pièces concernant les troubles des Pays-Bas, « etc. De schrijver voegt erbij,
dat Alphonso d'TJlloa zich wel gewacht had van die omstandigheid te reppen ,
daar zij den Spanjaarden niet tot eer verstrekte. Het is echter opmerkelijk,
dat TJlloa uitdrukkelijk meldt , dat Alva , bij zijne komst in Amsterdam na
den slag van Jemmingen , de Kapiteins en Kolonels van het Sardinisch regiment
liet onthoofden , dewijl zij aan Arembergs nederlaag en dood schuld waren ge
weest, Braccamonte was de «Maestro de campo« van de fercio van Sardinië.
Zie Commentaire du Seigneur A. d'UHoa, I. 57; MENDOZA , II. 28°.
(3) Dit hevig gevecht met het treffend uiteinde van Adolf en Aremberg,
brengt ons de teekening van den ridderlijken strijd in de Chevy Chase voor
den geest :
" At last these two stout earls did meet ,
Like captains of great might ,
Like lions wode , they laid on lode ,
And made a cruel fight .» etc.
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kogel gewond, neder. Eenige getrouwen uit zijn gevolg bragten het
ros weder op de been en beurden den ruiter in den zadel. Zij
poogden hun gewonden bevelhebber van het slagveld te voeren.
Het paard steigerde , deed nog een paar stappen en viel toen dood.
Aremberg worstelde zich van onder het paard los en deed eenige
stappen naar den rand eener weide, digt bij den weg. In den
strijd gekwetst, door de kwaal verlamd, die hem zoo lang gefol
terd had , en naauwelijks in staat langer het wigt zijner wapen
rusting te dragen , wachtte hij hier rustig zijn einde af. Kort
daarop naderde eene vijandelijke bende , en Aremberg viel, met
wonden overdekt, strijdende als een held van Homerus, hij alleen
tegen eene bende , met een' moed , die eene betere zaak en een
beter lot waardig was. Het zwaard, waarvan hij eindelijk den
doodelijken slag ontving , behoorde den Heer van Haultain (1).
Daar die bevelhebber zoo pas zijn' broeder voor zijne oogen had
zien verslaan , vergat hij de achting , waarop ridderlijke dapper
heid, zelfs waar het geluk haar tegen is, aanspraak heeft (2).
De slag was naauwelijks geëindigd , toen men trompetgeschal
hoorde naderen. Dal geluid deed de overwinnaars de vervolging
staken, en stelde het overschot der overwonnen Spanjaarden in
de gelegenheid om te ontsnappen. Men waande , dat Megen met
zijne krijgsmagt in aantogt was. Hij had op den middag van dien
dag Zuidlaren bereikt, een dorp omtrent een uur van het slag(1) VAN METEREN, f. 52; DE THOU, V. 447.
(2) Bij bovenstaande beschrijving der eerste overwinning in den tachtigjarigen oorlog , die thans eerst regt een aanvang genomen had , door de op
standelingen bevochten, zij» wij voornamelijk den Spanjaard Mendoza gevolgd ,
die bij den geheelen veldtogt in Friesland diende. Andere geschiedschrijvers
geven de voornaamste gebeurtenis van den slag een nog schilderachtiger aan
zien. Volgens STRADA , I. 320 , (die zich op een' brief van Mie. Barbanson
aan Margaretha van Parma, 30 Mei 1568, beroept), vielen Adolf en Arem
berg door elkanders hand en lagen dood naast elkander. Uit verhaal is door
Hoon en BENTIVOGLIO met eenige aarzeling opgenomen. CABRERA (lib. VIII.
486 , 487) volgt MENIJOZA letterlijk , en schrijft Adolfs dood aan Aremberg
toe , die op zijne beurt vervolgens in het gedrang van den strijd verslagen
werd. VAN METEREN integendeel , die even als de Spanjaarden van meening
schijnt , dat de eer van beide natiën hier op het spel stond en op de bijzon
dere dapperheid der kampvechters berustte , neemt liever den schijn aan , alsof
hij niets van een afzonderlijk tweegevecht wist. Hij spreekt van Adolfs dood ,
alsof die in het krijgsgedrang had plaats gehad , en schrijft den doodelijken
slag , die Aremberg velde, aan den Heer van Haultain toe. Amelis van Amstel
verhaalt in een berigt aan de Staten van Gelderland , volgens opgave van een.
in den slag gevangen genomen krijgsman , dat het lijk van Aremberg na het
gevecht voor Graaf Lodewijk gebragt werd , en dat de ongelukkige , maar
ridderlijke krijgsman door de keel, door 't lijf en door 't hoofd geschoten was.
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veld. Hier had hij een brief van Aremberg gevonden, die hem
tot spoed aanzette. Hij had daaraan gevolg gegeven. Zijne troepen
echter, welke dien ochtend van Coevorden gekomen waren, be
vonden zich buiten staat om bovendien nog zulk een verren togt
te doen. Met een klein gevolg bereikte de Graaf de omstreken
van Heiligerlee, slechts nog tijds genoeg om op eenige zoetelaars
en andere vlugtelingen te stooten, van welke hij het noodlottig
nieuws der nederlaag vernam. Daar hij alles verloren zag, keerde
hij teregt naar Zuidlaren terug , van waar hij zich zoo snel mo
gelijk naar Groningen spoedde. Die gewigtige stad , den sleutel
der oostelijke provinciën, was hij dus in staat voor den Koning
te behouden. De troepen welke hij daar bragt , waren met de vier
Duitsche vendelen van Schaumburg , die er reeds in bezetting
lagen , toereikend , om de stad tegen het slecht uitgeruste leger
van Lodewijk van Nassau te beschermen (1). De Nederlandsche
aanvoerder had , alles wel berekend , slechts eene onvruchtbare
overwinning bevochten. Hij had wel is waar eene menigte Span
jaarden vernietigd, die, volgens verschillende schattingen van vijf
honderd tot zestienhonderd man bedroegen (2). Hij had ook een
klein leger , maar dat uit oud gedienden bestond , verslagen. Bo
venal had hij de Nederlanders, door deze zegevierende uitkomst
van een' slag in 't open veld, geleerd, dat Spanjes keurbenden
niet onoverwinnelijk waren. Maar de zedelijke uitwerking dier
overwinning was ook hare eenige duurzame vrucht, 's Graven slecht
betaalde troepen konden met moeite bijeengehouden worden. Hij
had geen geschut genoeg , om de stad te bemagtigen , wier bezit
voor de zaak der vrijheid van zooveel belang zou geweest zijn.
Bovendien was hij, tegelijk met den Prins van Oranje en al zijne
broeders , geroepen om den jongen , ridderlijken Adolf te betreu
ren, wiens hartebloed de lauweren dezer eerste vaderlandsche
overwinning bevlekt had. Nadat hij volgens 't gebrnik dier tijden
drie dagen op het slagveld doorgebragt en dus verloren had,
sloeg zich Lodewijk nu voor Groningen neder en versterkte en
verschanste zich in eene legerplaats , binnen een kanonschot van
de stad gelegen (3).
(1) Correspond. dn duc d'Albe , 94—98.
(2) Correspond. du duo d'Albe, 111. MENDOZA geeft slechts toe, dat 450
Spanjaarden gedood waren. Vergelijk HOOPT, V. 166; CABREBA , lib. VIII.
485—487; VAN METEREN, 52, en anderen.
(3) HOOFT, V, 166; BOR, IV. 236.
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Den 23s'en , hebben wij gezien , had Arcmberg vol zelfver
trouwen aan den algemeenen Landvoogd geschreven en hem be
loofd , spoedig van de Geuzen heugelijk nieuws te doen hooreu.
Den 26sten schreef de Graaf van Megen , dat hij iemand gespro
ken had, die Aremberg had helpen kisten, en diit hij dus naauwelijks eenigen twijfel meer kon koesteren over diens lot (1).
De gramschap van den Hertog was nog grooter dan zijne ver
bazing. Even als Augustus , eischte hij vruchteloos van den om
gekomen aanvoerder zijne legioenen terug , doch maakte zich ge
reed om een sneller en verschrikkelijker wraak te nemen , dan
de Romeinsche Keizer. Daar hij het hagchelijke van den staat
van zaken begreep , besloot hij zelf te velde te trekken , en dien
oubeschaamden partijganger te vernietigen, die met zijne oudge
diende regimenten niet slechts de kans gewaagd, maar ze zelfs
overwonnen had. Alvorens hij echter Brussel verlaten kon , was
er nog veel te verrigten. Zijne maatregelen volgden elkander nu
met ademlooze snelheid , als bliksempijlen , slag op slag. Den
28"™ Mei vaardigde hij een plakkaat uit, waarbij de Prins van
Oranje , Lodewijk van Nassau , Hoogstraaten , van den Berg en
anderen op strafte des doods gebannen werden en al hun eigen
dom verbeurd verklaard (2). Terzelfder tijd slechtte hij het huis
van Culemborg tot den grond en rigtte op de puinhoopen eene
zuil op, ter gedachtenis van de gehate zamenzwering , die binnen
de wanden van dat gebouw was gesmeed (3). Den lstcn Junij
werden achttien aanzienlijke gevangenen, waaronder de beide
Heeren van Batenburg , Maximiliaan Koek , Blois de Treslong en
anderen, op de paardenmarkt te Brussel ter dood gebragt. Om
met de krachtige taal van Hoogstraaten te spreken, dit afgrijsselijk treurspel werd met opzet voor de vensters van dat „ wreede
ondier Noircarmes " vertoond , die met zijn vriend Berlaymont
en de overige leden van den Bloedraad het ontzettend schouw
spel aanzag (4). De hoofden der slagtoffers werden op staken ten
toon gesteld, waaraan ook hunne lijken vastgemaakt waren. Elf
dezer slagtoffers werden later, ongekist, in ongewijde aarde be
graven ; de zeven andere liet men onbegraven aan de galg verrot
ten (5). Den 2d<;n Junij onderging Villers, den aanvoerder bij het
(1)
(3)
(4)
(5)

Correspond. de duc d'Alba, 102. — (2) BOR , IV. 238.
VAN METEREN, 50; BOR, IV. 248; HOOFT, V. 167.
GROEN VAN PRINSTERER , Archives , III. 239.
BOR, IV. 238; HOOPT, V. 167, 168.
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gevecht van Dalen, met drie anderen, den dood op het scha
vot. Den 3den werden de Graven van Egmont en Horne in een
wagen van Gent naar Brussel vervoerd, onder bedekking van tien
vendels voetvolk en een vendel ruiterij. Zij werden vervolgens op
het Broodhuis , regt tegenover het stadhuis , op het groote plein
van Brussel gevangen gezet (1). Op den 4d"n sprak Alva over
deze doorluchtige gevangenen het vonnis uit, nadat hij, zoo als
hij plegtig voor God en de menschen betuigde, de massa van
bewijsstukken, welke tot die twee groote regtsgedingen betrekking
hadden , die eerst drie dagen te voren ten einde waren gebragt,
grondig onderzocht had (2). De Hertog zond die oorkonden der
ongeregtigheid , met zijne handteekening en zegel voorzien , aan
den Bloedraad, waar zij door den geheirnschrijver Praets gelezen
werden (3). De onderteekening van Filips ontbrak er niet aan ;
want de vonnissen waren geschreven op oningevuld papier, al
leen van 's Vorsten handteekening voorzien, waarvan de Landvoogd
uit Spanje eene geheele kistvol had medegebragt. Het vonnis tegen
Egmont behelsde kortaf de verklaring, dat de Hertog van Alva
na al de papieren en bewijzen in de zaak gelezen te hebben , den
Graaf schuldig bevonden had aan hoog verraad. Het was bewe
zen, dat Egmont zich aan de verbonden Edelen aangesloten had;
dat hij aan de vervloekte zamenspanning van den Prins van
Oranje medepligtig was geweest; dat hij de oproerige edelen
onder zijne bescherming genomen en de regering en de Heilige
Katholieke Kerk door zijn gedrag in Vlaanderen verraden had.
Daarvoor veroordeelde hem de Hertog, om den volgenden dag
met den zwaarde ter dood te worden gebragt, en bepaalde dat
zijn hoofd op een openbaar plein ten toon gesteld zou worden
en zoo lang daar blijven, tot dat de Hertog anders gelasten zou.
Het vonnis tegen Horne kwam in bewoordingen en gehalte hier
mede nagenoeg overeen.
(1) BOR IV. 238 , 239 ; Hoon V. 168. Thans heet het gebouw La Matson du Roi.
(2) VAN METEREN, 52, 53.
(3) BOR, V. 23?. «Les proces instruits fureut lus et visitez au Conseil des
Troubles , y assistans journellemeut Ie Dncq comme Président avec les Seig
neurs de Berlaymont et de Noircarmes — trop bien Ie Ducq se feit delivrer
par escript leurs opinions secrètes de chacune , la pluralité desquelles inclina è
la condemnation (Kénom de France MS. II. c. 5). » Dezelfde schrijver voegt
er bij , dat het vonnis , door Hessels opgemaakt en door den Hertog onderteekeud, twee of drie dagen later in tegenwoordigheid van Berlaymont en
Noircarmes gelezen werd, par ou Von a présnmé , a ionne raison, que la resolution venait cTEspagne (Ibid.)
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Des namiddags ontbood de Hertog den Bisschop Van Yperen.
De Kerkvoogd kwam in de schemering aan. Zoodra hij verscheen ,
gaf Alva hem van het zoo pas uitgesproken vonnis kennis , en
beval hem den gevangenen die tijding te brengen. Hij belastte
hem verder met den pligt om den veroordeelden de biecht af te
nemen en hunne ziel ter dood te bereiden. De Bisschop viel op
de knieën, ontzet over dit afgrijsselijk besluit. Hij smeekte den
Landvoogd medelijden te hebben met de twee ongelukkige edelen.
Kon hun leven dan niet gespaard worden , dan bad hij hem in
allen geval uitstel te vergunnen. Met tranen en dringende smee
kingen trachtte de Kerkvoogd het gevelde doemvonnis af te wen
den of de uitvoering te vertragen. Maar vergeefs. Het vonnis,
even onveranderlijk als het noodlot, was lang te voren reeds be
paald. De uitvoering slechts was door de tijdelijke zegepraal van
den opstand in Friesland verhaast. Alva gaf den Bisschop barsch
te verstaan, dat hij niet ontboden was om raad te geven. Uitstel
of kwijtschelding was beide even onmogelijk. Hij was als biecht
vader voor de gevangenen, niet als raadsman voor den Landvoogd geroepen. Dus teruggestooten , ging de Bisschop heen ,
om zijne treurige zending te volbrengen (1). Ondertusschen was
de beklagenswaardige Gravin Egmont dienzelfden avond door ge
ruchten verschrikt , te los om geloof te verdienen , te verschrik
kelijk om ze in den wind te slaan. Zij bevond zich in het ver
trek der Gravin van Aremberg, welke zij een bezoek van rouw
beklag was komen brengen wegens den dood van den Graaf,
toen het bevel tot de onmiddellijke teregtstelling van haar eigen'
gemaal haar aangekondigd werd (2). Zij snelde heen naar den
Landvoogd. De Prinses van den Palts, wier voorvaderen Keizers
geweest waren , dacht er thans slechts aan , dat zij echtgenoot
en moeder was. Zij viel den man te voet, die het lot van haren
gemaal in handen had , en smeekte hem met ootmoedige en on
derworpen bewoordingen om genade. Met koele en bijna ongeloofelijke spotternij stelde de Hertog de Gravin gerust met
de verzekering , dat haar echtgenoot den volgenden dag zeker zou
uitgaan (3). Met deze dubbelzinnige taal , de duistere orakels
der oudheid waardig , was de rampzalige vrouw genoodzaakt heen
(1) BOR, IV. 239; HOOFT, 168, 169; STSADA, I. 327 en vele anderen.
(2) BBANTÓME , Hommes Illustres etc. us& II. 170.
(3) HOOFT (V. 169) , is de eenige zegsman van een verhaal . dat men om
de eer der menschheid gaarne voor Verdicht zou houden.
II.
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te gaan. Al te spoedig daarop werd de verschrikkelijke waarheid
dier woorden haar duidelijk — woorden van verdoemenis, die zij
als troostwoorden had opgevat.
Eén uur vóór middernacht kwam de Bisschop van Yperen bij
Egmont in de gevangenis. De Graaf was opgesloten in eene kamer
op de tweede verdieping van het Broodhuis , de verzamelplaats
van het kruisbooggilde , in dien hoek van het gebouw , welke in
een smalle straat gelegen is , die op het groote plein uitkomt (1).
De aannadering van zijn bezoeker wekte hem uit den slaap. De
Bisschop , buiten staat om te spreken , maar door de uitdrukking
zijner gelaatstrekken te kennen gevende, dat er een groot ongeluk
ophanden was, stelde kort nadat hij binnengetreden was, het
papier , dat Alva hem gegeven had , Egmont ter hand. Zoo plot
seling ontving de ongelukkige edelman het berigt, dat zijn dood
vonnis uitgesproken en de uitvoering op den volgenden morgen
bepaald was. Hij las het papier zonder huiveren door en toonde
zich eer verwonderd dan verschrokken op die tijding (2). Uiterst
luchthartig van aard had hij nooit , zelfs na eene gevangenschap
van negen maanden , kunnen denken , dat de moeijelijkheden ,
waarin hij gewikkeld was , een noodlottig einde zouden nemen. Hij
was nu verbaasd zoowel over de plotselinge veroordeeling , die op
het slepend regtsgeding gevolgd was , als over den spoed , waar
mede het vonnis zou voltrokken worden. Hij vroeg den Bisschop
met vele uitdrukkingen van verbazing , of kwijtschelding onmo
gelijk was , of er ten minste geen uitstel verworven kon worden.
De Kerkvoogd deed daarop getrouw verslag van het onderhoud,
dat hij een oogenblik te voren met Alva gehad had. Egmont,
dus overtuigd dat zijn' dood onvermijdelijk was , merkte daarop
zijnen bezoeker met uitgezochte hoofschheid op, dat hij, aan
gezien hij sterven moest, God en den Hertog dankte dat hij in
zijne laatste oogeublikken door zulk een' uitnemend biechtvader
vertroost zou worden (3).
(1) Bruxelles et ses environs , par ALPHONSE WAUTERS , 38.
(2) «Met grooter verwondering dan versleegenheit. » (Hoon, V. 169).
(3) Hoon, V. 169. — Het is eene pijnlijke gedachte, dat, ondanks de
vriendelijke woorden bij deze treurige gelegenheid tusschen den Bisschop en
Egmont gewisseld , de Kerkvoogd aan anderen zijne volkomen goedkeuring aan
's Graven teregtstelling te kennen gaf. » Yperen beschouwt de straf van Egmont
ais neer regtmatig en noodzakelijk tot een voorbeeld , » schreef Morillon aan
Granvelle, eene week na den moord. » Om den Bisschop nog verder te toetsen ,»
ging hij voort , merkte ik aan , dat het weinig gescheeld had , of de Koning
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Later riep hij in eene vlaag van natuurlijke verontwaardiging
uit , dat het inderdaad een wreed en onregtvaardig vonnis was. Hij
betuigde , dat hij nooit in zijn geheele leven Zijne Majesteit ver
ongelijkt had ; althans nooit zoo zwaar , om dusdanige straf te
verdienen. Al wat hij gedaan had , was met de trouwste bedoelingen
geschied. 's Konings wezenlijk belang was voortdurend zijn besten
dig doel geweest. Met dat al, zoo hij in eeue dwaling vervallen
was , bad hij God , dat zijn dood zijne vergrijpen mogt uitwisschen ,
en dat zijn naam niet onteerd, noch zijne kinderen tot schande
mogten gebragt worden. Zijne geliefde vrouw en onschuldige kin
deren zouden door zijn' dood en de verbeurdverklaring zijner
goederen genoeg ellende te verduren hebben. Men was het ten
minste aan zijne lang bewezene diensten verschuldigd, hun verder
lijden te sparen (1). Daarop vroeg hij den biechtvader, hoe hij
hem aanried zich voor het tegenwoordige te gedragen. De Bisschop
vermaande hem daarop, zich tot God te keeren, zijne gedachten
van alle aardsche aangelegenheden geheel en al af te trekken en
zich voor de toekomende wereld voor te bereiden. Hij nam dien
raad gewillig op , knielde voor den Bisschop en biechtte hem
zijne zonden. Dan verzocht hij om het Sacrament, dat de Bis
schop hem, na de gebruikelijke mis, toediende. Op de vraag van
Egmont , welk gebed het geschiktst zou zijn bij het oogenblik
der teregtstelling , antwoordde de geestelijke, dat er geen gepaster
was dan dat , hetwelk Jezus zijnen discipelen geleerd had : het
Onze Vader.
Vervolgens onderhielden zij zich nog eene poos met elkander,
waarbij de Graaf andermaal zijne dankbaarheid te kennen gaf, dat
zijne ziel bij het scheiden door deze vrome en liefderijke diensten
had mogen verkwikt worden. Door eene plotselinge wending van
gevoel, beklaagde hij dan op nieuw het treurig lot zijner vrouw
en zijner jonge kinderen. De Bisschop verzocht hem op nieuw,
zijn' geest van zulke pijnigende gedachten af te trekken, en zich
geheel aan God over te geven. Van droefheid overstelpt , riep
Egmont met aandoenlijke eenvoudigheid uit: „helaas! hoe ellendig
en broos is toch onze natuur , dat wij , waar wij aan God alleen
had Egmont den post gegeven , dien hij sedert aan Alva verleend heeft , waarop
hij antwoordde , dat zulks ons verderf zou geweest zijn , « enz. GROEN VAN
PRINSTEBER , Archives et Supplément , 83.
(1) BOR, HOOPT, t. a. pi. Van METEREN, 53. Pièces concernant les troubles, etc. 381»., MS.
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behoorden te denken , buiten staat zijn , het beeld van vrouw en
kinderen uit de ziel te bannen (1).
Toen hij van zijne ontroering hersteld was , ging hij , daar hem
nog veel tijd overschoot, met de volkomenste zelfbeheersehing
nog twee brieven schrijven , één aan Filips en één aan Alva. De
vermaarde brief aan den Koning luidde als volgt:
„ Sire ! Heden avond heb ik het vonnis vernomen , dat het Uwer
Majesteit behaagd heeft over mij uit te spreken. Alhoewel ik nooit
iets in de gedachte genomen , noch , zoover mij bewust is , iets
gedaan heb, wat tot nadeel van Uwer Majesteits persoon of dienst,
of tot verkorting van onze ware , oude en Katholieke godsdienst
strekken kon, wil ik evenwel geduldig dragen, wat het den goeden
God behaagd heeft mij te laten toekomen. Indien ik onder deze
beroerten in de Nederlanden iets gedaan of toegelaten heb, dat
hiermede niet overeen scheen te komen , dan is het geschied met
de waarachtige goede bedoeling om God en Uwe Majesteit te die
nen , en door den nood der tijden. Daarom bid ik Uwe Majesteit
mij te vergeven en medelijden te hebben met mijne arme vrouw
en kinderen en bedienden, uit aanmerking mijner voormalige
diensten. In welke hoop ik mij thans aan Gods genade aanbeveel.
„ Uit Brussel ,
„Ter dood bereld , 5 Junij 1568.
„Uwe Majesteits ootmoedige en getrouwe onderdaan en dienaar,
Lamoraal d'Egmont" (2).
Nadat hij aldus de hand zijns moordenaars gekust had, stelde
hij den brief, welke eer den stempel van buitensporige verkleefd
heid aan den Koning, dan van Christelijke vergevensgezindheid
droeg, den Bisschop ter hand, met verzoek, dat hij dien, bege
leid door een' brief van zijn eigen hand , aan het adres verzenden
zou. Plegtig beloofde de Bisschop dezen pligt te vervullen.
Terwijl hij nu al de bijzonderheden der teregtstelling met de
hem eigene kloekmoedigheid onder de oogen zag, raadpleegde hij
zijnen biechtvader over de meest gepaste toespraak, die hij van
(1) BOR , IV. 240 ; HOOPT , V. 169. Pièoes concernant les troubles des
Pays-Bas, 332°. , MS. Gérard collection. Haagsen Archief.
(2) BOR, IV. 240; HOOFT, V. 169, 170; STRADA, I. 327, 328 en na
deren. — Zie ook GACHARD, Correspond. de Philippe II, II. 674; FCPPENS
Supplément, I. 261.
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het schavot tot het verzamelde volk kon houden. De Bisschop
ried hem echter teu sterkste af, de menigte op welke wijze ook
toe te spreken. Diegenen welke het verst afstonden , zoo drong de
geestelijke zijn gevoelen aan, zouden de woorden niet kunnen
hooren, terwijl de Spaansche troepen in de onmiddellijke nabijheid
ze niet zouden verstaan. Het scheen daarom, dat zoowel zijn ver
stand als zijne waardigheid het voor hem raadzaam maakten , stil
te zwijgen en zich slechts met God te onderhouden. De Graaf
stemde deze redenering toe en gaf zijn voornemen op, omeenige
woorden tot afscheid te zeggen aan het volk, door hetwelk hij
zich meerendeels innig geliefd waande (1). Hij maakte nu vele
toebereidselen voor den morgen, opdat zijne gedachten in de
laatste oogenblikken door geene werktuigelijke handelingen mogten
gestoord worden. Hij sneed den kraag van zijn wambuis en dien
van zijn hemd met eigen hand af (2), opdat de beulshanden geene
aanleiding mogten vinden , om zijn lijf te bezoedelen. Het overschot
van den nacht werd in gebed en overdenking doorgebragt.
Aangaande den laatsten nacht van Horne's leven zijn ons min
der uitvoerige berigten bewaard gebleven. Zeker is het, dat de
Admiraal de plotselinge tijding zijner veroordeeling met de uiterste
kalmte ontving. Hij werd in zijne godvruchtige oefeningen in de
o-evangenis bijgestaan door den pastoor van de Hofkapel (3).
Gedurende den nacht had men op de groote markt van Brussel
de noodige toebereidsels gemaakt voor het treurspel van den vol
genden ochtend. Het was het oogmerk der regering, het hart des
volks schrik aan te jagen door de vertooning van een indruk
wekkend en ontzettend schouwspel. De onbeperkte en van alle
verantwoording ontheven magt, die hen beheerschte, zou zich
openbaren in de slagting dier beide mannen, zoo verheven in
rang, van zulke magtige betrekkingen en van zoo uitstekende
verdiensten.
De werking zou nog verhoogd worden door het eigenaardige
der plaats, waar dit treurig schouwspel moest vertoond worden.
De groote markt van Brussel had altijd en heeft nog een treffend
en tooneelmatig aanzien. De bouworde er van, welke eenigermate
(1) HOOPT, V. 170. — Volgens BOR (IV. 240) schreef Egraont ook een'
brief aan den Hertog; volgens VAN METEREN (53) schreef hij er een' aan zijne
vronw. — Vergelijk STRADA, I. 327, 328; HARAMIS, Ann. Turn. België.
III. 90; KOPPENS, Supplém. I. 260.
(2) Pièces concernant l'histoire des troubles, MS. f. 333.
(3) Brief van Alva aan Filips. Correspond. de Marguér. d'Autriche, 252.
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aan de praatzieke vereeniging van Oosterschen smaak met bedor
ven Grieksche kunst, zoo als die in de duisternis der middel
eeuwen aangewend werd, herinnert, heeft de bewonderende blik
ken van vele geslachten tot zich getrokken. Het prachtig Stadhuis
met zijn trotschen toren en uitgewerkten gevel, versierde eene
zijde van het plein; regt daar tegenover bevond zich de beval
lige, maar niet regelmatig gebouwde voorzijde van het Broodhuis,
thans het laatste rustoord op aarde van de twee aanzienlijke
slagtoffers; terwijl rondom deze hoofdgebouwen de fantastische
paleizen der boogschutters, zeelieden en andere gilden verrezen,
met hunne met loofwerk versierde muren , en schuine gevels rij
kelijk met allerlei zinnebeelden, figuren en nette versiersels uitgedoscht. Het plein was het tooneel van menig schitterend steek
spel zoowel als van menige bloedige teregtstelling geweest. Wak
kere ridders hadden binnen dien omtrek gekampt, door schoone
oogen aangevuurd, die van al die schilderachtige balcons en sier
lijke vensters op hen neer zagen. Martelaars voor godsdienstige
en staatkundige vrijheid hadden op diezelfde plaats folteringen
verduurd, welke de steenen, waarmee zij geplaveid was, tot op
roer hadden kunnen aanzetten of tot deernis bewegen. Hier had
Egmont zelf in gelukkiger dagen vaak den prijs van behendigheid
of dapperheid weggedragen en aller oogen tot zich getrokken; en
van hier zou hij, naauwelijks op den middag van een leven, dat
door vele schitterende daden verheerlijkt was, door de hand der
dwingelandij voor eene hoogere regtbank gevoerd worden.
Op den ochtend van den 5<len Jlmij werden drieduizend Spaansche krijgslieden (1) in slagorde rondom het schavot geschaard,
dat op het midden van het plein was opgerigt. Op dat schavot,
hetwelk met zwart laken bekleed was, werden twee fluweelen kus
sens, twee ijzeren spietsen en eene kleine tafel geplaatst. Op de
tafel stond een zilveren kruisbeeld. De Provoost-Maarschalk Spelle
zat aan den voet van 't schavot te paard met den rooden staf
in de hand , weinig droomende , dat voor hem een vreesselijker oor
deel was weggelegd, dan dat, liet welk hij thans hielp uitvoeren.
De scherpregter was achter de bekleeding van het schavot ver
borgen (2).
(1.) Negentien vanderas hielden het plein bezet, twee waren achtergelaten
om het paleis te bewaken , en één deed de ronde in de stad gedurende de te
regtstelling. —• BOR en Hoon t. a. p. Vergelijk UI/LOA, Commerttaire, pre
mier et second (Paris, 1570) I. 43.
(2) BOR, IV. 240; HOOPT V. 170, 171; STRADA, I. 323.
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Te elf ure kwam eene kompagnie Spaansche soldaten, onder
aanvoering van Juliaan Romero en Kapitein Salinas, in Egmonts
kamer. De Graaf stond gereed. Zij waren op het punt van hem
de handen te binden ; maar hij kwam driftig tegen dien smaad
op, sloeg zijn tabbaard open en toonde hun, dat hij zich de
kragen afgesneden en aanstalten tot zijnen dood gemaakt had. Zijn
verzoek werd toegestaan. Daarop ging Egmont, met den Bisschop
aan zijne zijde, met vasten tred den korten weg, die hem van de
grregtsplaats afscheidde. Juliaan Romero volgde hem met de
wacht. Onderweg las hij overluid den een-en-zestigsten psalm :
„ o God ! hoor mijn geschrei , merk op mijn gebed ! " Hij scheen
dit gedeelte der H. Schrift uitgekozen te hebben ten bewijze dat ,
in weerwil van de lagen zijner vijanden en de wreede strafoefening, waartoe zij hem gebragt hadden, de trouw aan zijnen vorst
bij hem even diep ingeworteld en een even heilig gevoel was,
als de eerbied voor God. „ Gij zult dagen tot des Konings dagen
toedoen; zijne jaren zullen zijn als van geslachte tot geslachte;
hij zal eeuwig voor Gods aangezigt zitten ; bereid goedertierenheid
en waarheid , dat zij hem behoeden." Dat was het opmerkelijk
gebed van den man , die ala een verrader veroordeeld was , op
zijnen weg naar het blok (1).
Nadat hij het schavot beklommen had, wandelde hij het twee
of driemalen over. Hij droeg een tabbaard of wijd kleed van
rood damast, waarover een zwart met goud gestikt manteltje
geworpen was. Hij had een' zwartzijden hoed met zwarte en witte
pluimen op zijn hoofd, en een zakdoek in de hand. Terwijl hij
op en neerliep, betuigde hij, hoe bitter het hem speet, dat het
hem niet vergund was , met den degen in de hand , in den strijd
voor land en Koning om te komen. Hoopvol tot den einde , vroeg
hij Romero driftig, of het vonnis werkelijk onherroepelijk was,
of zelfs nu niet nog kwijtschelding kon verleend worden. De Overste
haalde de schouders op en mompelde een ontkennend antwoord.
Daarop knarstandde Egmont, eer uit toorn dan uit wanhoop. Kort
daarna herstelde hij zich weder, wierp zijn tabbaard en mantel
ter zijde en nam de orde van het Gulden Vlies van den hals.
Toen knielde hij op een der kussens neder, zeide luid het Onze
(1) Chronijke oft Journael van het gene in de Nederlanden en namentlijk
tot Antwerpen is voorgevallen ten tijde der Troublen van den jaer 1566 tot
1593 , door N. DE WEERT. — MS. Coll. Gérard. Haagsch Archief. — Ver
gelijk HOOPT en VAN METEREN, 53; ULLOA, I. 42.
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Vader op en verzocht den Bisschop, die naast hem knielde, dit
driewerf te herhalen. Hierna gaf hem de Kerkvoogd het zilveren
kruisbeeld te kussen en sprak daarop den zegen over hem uit.
Toen dit verrigt was, stond de Graaf weder op, leide zijn hoed
en zijn zakdoek weg , knielde andermaal op het kussen , trok een
kapje over zijne oogen, vouwde de handen zamen en riep niet
luider stem : „ Heer , in uwe handen beveel ik mijnen geest."
Toen trad plotseling de scherpregter te voorschijn en hieuw het
hoofd met een' enkelen slag van het ligchaam af (1).
Op den slag volgde een oogenblik van huiveringwekkende stilte.
De gansche uitgestrekte vergadering scheen dien in haar eigen
hart gevoeld te hebben. Tranen vloeiden uit de oogen, zelfs der
Spaansehe soldaten ; want zij kenden en achtten Egmont als een
dapper veldheer. De Fransche gezant Mondoucet, die het schriktooneel van eene verborgen plaats gadesloeg , fluisterde , dat hij
nu het hoofd had zien vallen , waarvoor Frankrijk tweemaal ge
sidderd had. Men zag zelfs tranen op de ijzeren wang van Alva,
toen hij uit een venster van een huis, dat regt tegenover het
schavot gelegen was, naar het moordtooneel zag (2).
Ras wierp men nu een zwart laken over het ligchaam en het
bloed, en na weinige oogenblikken zag men den Admiraal door
het gedrang naderen. Zijn kale schedel was ongedekt , zijne handen
los. Hij groette bedaard zoodanigen zijner kennissen , als hij toevallig onderweg opmerkte (3). Onder een' zwarten mantel, dien
hij afwierp, toen hij het schavot beklommen had, droeg hij een
(1) Bon, IV. 240; HOOFT, V. 170, 171; STRADA, I. 328.
(2) a En hem niet bet door den hals , dan den omstanderen in het hart
sneed,» zegt HOOFT V. 170, 171. Zelfs BENTIVOGLIO schijnt geroerd door
het aandoenlijk tooneel. »E veramente parve, « zegt de Kardinaal, » che sotto
il 8UO collo havesse come un altro Atlaote la Fiandra tutta , si grande fu il
senso , che mostro allora del sno supplicio. « Liv. IV. 69. Vergelijk STRADA ,
I. -329. VAN METEREN, 53; BOR, 241. «Ik verneem,» schreef Morillon aan
Granvelle (den 7den Junij 1568), «dat Zijne Excellentie tranen zoo groot als
erwten vergoot onder de teregtstelling » (ai jecté des larmes anssi i/rosses que
poir). — GROEN VAN PRINSTERER, Archives , Supplément , 81. Zeker indien
men nooit te voren de fabel van de krokodil had gehoord , dan zou men dien
toen hebben moeten verzinnen. De geestelijke zegt verder , dat hij de historie
van 's Hertogen teergevoeligheid op vele plaatsen had laten nittrompetten , (»a
faict sonner oü il luy a semblé convenir, quia mnltorum animi esacerbati. »)
I bid. Ook voert Morillon van Alva het schaamteloos gezegde aan , dat hij de
straf gaarne verzacht had gezien , doch dat de Koning geantwoord had : » mis
daden tegen zijn' persoon kon hij vergeven , maar de misdaden , tegen God
gepleegd , waren onvergefelijk. » Ibid.
(3) FOPPENS, Supplément, I. 264.
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eenvoudig zwart wambuis , maar niet , zoo als Egmont , de orde
van het Gulden Vlies. Met een blik op het lijk, dat met het
zwart laken bedekt was , vroeg hij , of dit het ligchaam van Eg
mont was. Toen dit bevestigend beantwoord werd , mompelde hij
eenige woorden in het Spaansch, welke niet duidelijk hoorbaar
waren. Daarop trok het gezigt van zijn eigen omgekeerd wapen
schild zijne opmerkzaamheid tot zich en hij drukte zijne veront
waardiging uit over deze verguizing van zijn wapen, met de
betuiging dat hij dien hoon niet verdiend had (1). Daarop sprak
hij eenige woorden tot de menigte beneden , wenschte hun heil
toe en verzocht hun voor zijne ziel te bidden. Hij kuste het kruis
beeld niet, maar knielde op het schavot neder om te bidden, en
werd in zijne godvruchtige handeling door den Bisschop van
Yperen bijgestaan. Daarna stond hij weder op. Vervolgens trok
hij zich eene milanesche kap geheel over het gelaat , uitte in het
Latijn dezelfde aanroeping als Egmont , en leide zijn hals op het
blok (2).
Egmont had als eeue laatste gunst verkregen , dat zijne teregtstelling die zijns vriends zou voorafgaan. Daar hij zich verweet,
gedeeltelijk de oorzaak geweest te zijn , dat Horne weder in Brus
sel verscheen na Alva's aankomst, en hij zich in zoover diens
dood verweet , wenschte hij dat hem de foltering van zijnen vriend
te zien sterven gespaard werd. Gemma Frisius , de starrekijker ,
die bij de geboorte van den Graaf van Horne zijne planeet getrok
ken had, was hem op de allerplegtigste wijs komen waarschuwen,
toch niet naar Brussel te gaan. De Graaf had stoutmoedig geant
woord, dat hij op God zijn betrouwen gesteld had, dat bovendien
zijn vriend Egmont mede daarheen ging , die zijn woord verpand
had , dat het den eenen niet erger zou gaan dan den anderen (3).
Beider hoofden werden thans twee uren lang op de ijzeren spiet
sen ten toon gesteld. De lijken , in kisten gelegd , bleven gedurende
dien tijd op het schavot. Ondertusschen liet zich de menigte door
de tegenwoordigheid der troepen niet terughouden van tranen te
storten en verwenschingen uit te braken. Velen drongen zich om
het schavot heen en doopten hunne zakdoeken in het bloed, om
(1) N. DE WEERT, Chronijk, MS.
(2) De Hertog van Alva verzekerde Klips , dat beide Graven » sont morts
fort catholiquement et modestement. « — Vergelijk BOR, IV. 240; HOOFT,
V. 171; VAN METJEBEN, f. 53; ULLOA , I. 43; DE WEERT, MS.

(3) BOR, IV. 241; HOOPT, V. 170.
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het daarna als eene gedachtenis van de misdaad en een herinneringsteeken tot wraakneming te bewaren (1).
Vervolgens werden de lijken aan de nabestaanden overgeleverd.
Een statige optogt der gilden , door vele geestelijken begleid , bragt
de kisten naar de kerk van St. Gudule. Van daar werd het ligchaam van Egmont naar het klooster van St. Clara, digt bij de oude
Brusselsche poort, overgebragt, waar het gebalsemd werd (2).
Zijn wapenschild en banieren werden op last der Gravin aan den
buitenmuur van zijne woning opgehangen , maar op Alva's bevel
onmiddellijk afgerukt (3). Zijn stoffelijk overschot werd later naar
zijne stad Sottegem in Vlaanderen overgebragt en aldaar ter aarde
besteld. De Graaf van Horne werd te Weert begraven. De ligchamen waren ten twee ure van het schavot afgenomen. De hoofden
bleven nog twee uren later tusschen brandende toortsen ten toon
gesteld. Daarop werden zij afgenomen, in doozen gesloten, en,
zoo als algemeen verondersteld wordt, naar Madrid verzonden (4).
Dus werd de Koning in staat gesteld zijne slagtoffers te zien ,
zonder dat hij zich daarom de moeite behoefde te geven van
eene reis naar de Nederlanden te doen.
Zoo stierven Filips van Montmorency, graaf van Horne, en
Lamoraal van Egmont, Prins van Gaveren. De inniger deelneming,
welke zich aan Egmonts lot scheen te hechten, maakte het nood
lottig uiteinde van zijnen wapenbroeder, die hem ook in den
(1) BOR, HOOPT, VAN METEREN; STRADA, I. 328; BENTIVOGLIO , liv. IV. 69.
(2) BOR, IV. 241; ULLOA, I. 44. — Laatstgenoemde merkt op, dat de
kist van Egmont te St. Clara door eene menigte menschen bezocht werd, die
allen in tranen wegsmolten en ze kasten, alsof het een reliquienkistje was
geweest , en middelerwijl voor de rust der afgescheidene ziel gebeden opzonden.
Hij voegt er bij , dat geene dergelijke vereering aan Hornes lijk werd toegebragt , dat bijna geheel verlaten in de groote kerk bleef staan. Er is iets
aandoenlijks in , als men zich den somberen , zwaarmoedigen Horne dus voor
stelt in zijn bloedige lijkwa even eenzaam en verlaten als hij in de laatste jaren
van zijn leven ia zijn kluizenaarswoning was geweest. Zeker verdiende de Ad
miraal even goed de deelneming des volks als Egmont.
(3) BOR, IV. 241; HOOFT, V. 171; VAN METEREN, f. 53.
(4) Ibid. — » Te vier ure werden de hoofden gesloten elk besundere in een
houten kiste d'welck by den Spangiaerden was daertoe gemaekt , want deselve
naar Spaengien werden gesonden , soo men seyde. » De schrijver van dit H.
S. hetwelk vele merkwaardige bijzonderheden behelst, was een tijdgenoot, en
bekleedde later een' post onder de regering te Antwerpen. — Vergelijk den
brief van Geronimo de Roda bij GACHARD, Notice sur Ie conseil des troablea,
page 29 (Bulletins de l'Académie royale de Belge , XVI. 6). »Y preguntaron
si era verdad que Jnliau habia tornado las cabezas y echado las no se donde -.
que aunque en esto hablo Berleymonte creo quiso dar a entender qne las
debian haber guardado.
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dood vergezeld had, betrekkelijk minder belangwekkend (1).
Egmont speelt eene groote rol in de geschiedenis ; maar hij
was zekerlijk geen groot man. Zijn dood blijft een duurzaam gedenkteeken, niet slechts van de wreedheid en trouweloosheid van
Ellips , maar ook van zijne domheid. De Koning had van Egmont
alles te hopen en niets te vreezen. Granvelle kende den man goed
en kon, tot op het laatste oogenblik bijna, niet gelooven, dat
men zulk eene onvergelijkelijke domheid kon begaan, om een
slagtoffer, een martelaar en een afgod des volks te maken van
een' man, die wel is waar dapper, maar tevens ongeloofelijk
wankelmoedig en tot in het buitensporige ijdel was; wien men
met de geringste inschikkelijkheid in een allernuttigst werktuig
voor 's Konings bedoelingen had kunnen verkeeren.
Het is onnoodig al de gebeurtenissen van Egmonts loopbaan
weder op te halen. Stap voor stap hebben wij zijne gangen na
gegaan, en geen enkel oogenblik ook maar de kiem ontdekt van
die eigenschappen , welke in een' voorvechter des volks vereischt
worden. Zijn adeltrots maakte hem woedend over Granvelles on
beschaamdheid en deed hem knarstanden onder diens bewind.
De ijdelheid op zijn hoogen rang en uitstekende krijgsdiensten
deed hem de hoogste betrekking onder de kroon begeeren, ter
wijl zijn haat tegen hen, die hem zoo als hij waande van dat,
waarop hij aanspraak had , bedriegelijk beroofden , hem tot een'
misnoegde herschiep. Hij had geene deelneming voor het volk,
maar hij zag zich gaarne, als een groot heer, door eene gapen
de menigte met bewondering aanstaren. Hij stond vast in het
Katholiek geloof, had een' uitersten afkeer van de afvalligen en.
schepte er, na de beeldstormerij, werkelijk vermaak in, predi
kanten tegelijk met hunne hoorders op te hangen en de bele
gerde Christenen in Valencyn tot het uiterste te brengen. Bij
ineer dan ééne gelegenheid gaf hij ondubbelzinnig zijne goed
keuring der plakkaten te kennen en trachtte die eene poos in
zijn stadhouderschap met geweld ten uitvoer te leggen. De vlugtige indruk, welken Oranjes verheven geest op hem maakte,
werd in Spanje gemakkelijk door hofvleijerij en koningsgiften uitgewischt. In weerwil van de koelheid, de terugstootingen en de
herhaalde waarschuwingen, die hem van den ondergang hadden
(1) «Defleri,» zegt STRADA, I. 330, «profecto haud modice portuisaet
hnjus viri (Hornani) mors , si non Égmontius omnium lacrymas consumpsisset ! « —
Vergelijk ULLOA, I. 44.
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kunnen redden, liet hij zich ten laatste door niets afbrengen van
die dweepzieke koningsgezindheid , waarop zijn geest na veelvul
dige slingeringen eindelijk als op een rustpunt neergekomen was.
Dat hij , een veldheer , een rijksgroote , een Vlaming en een
Christen , zich voor den onbeschoften Alva terstond bij diens aan
komst , vrijwillig vernederde , zou hem in onze oogen verachte
lijk maken , ware 't niet dat de dood van den misleiden edel
man ons tot zachtere gevoelens stemde. Na Oranjes vertrek was
Egmont slechts al te gretig om door Filips gebezigd te worden
tot welk werk den Monarch ook goeddacht. En toch was dit de
man, dien Filips liever door het zwaard des scherpregters in een'
afgod des volks wilde herscheppen, en wien de poëzy zoo gaarne
als een' romantisch voorvechter der vrijheid plagt te beschouwen.
Wat Horne betreft, hebben wij insgelijks bijzonderheden ge
noeg uit zijne loopbaan opgegeven, om den lezer in staat te
stellen , den man door en door te begrijpen. Hij was iemand
van middelmatige bekwaamheid en volstrekt alledaagsch karakter.
Zijn hooge rang en zijn tragisch uiteinde is het eenigst wat
hem belangwekkend maakt. Hij bezat weinig genegenheid voor
het hof of het volk. Bij den slechten staat van zijn vermogen
bragt hij den tijd hoofdzakelijk door met over de ondankbaar
heid der vorsten te morren en zich bitter te beklagen over de
teleurstellingen , waartoe hunne staatkunde hem veroordeeld had.
Hij bekommerde zich niets om de aanhangers van den Kardinaal
noch om de verbonden edelen. Hij hield niet van Brederode,
hij verfoeide Granvelle. Somber en wrevelig ging hij te bed, ter
wijl de mannen , die men zijne medezamenzweerders noemde , ia
hetzelfde huis , waar hij zich bevond , gastmalen hielden en zich
vrolijk maakten. Hij had even weinig op met den kreet: Fivent
les Queuac als met dien: Vive Ie Roy. De trekken van zijn ka
rakter , die het meest belang inboezemen , zijn zijne edelmoedig
heid jegens zijn' afwezigen broeder, en de mannelijkheid, waar
mede hij , als Montigny's vertegenwoordiger te Doornik , liever
de gramschap der regering wilde trotseren, en zich Filips' doodelijke wraak op den hals halen, dan de beul worden der on
schuldige Christenen te Doornik. In dat opzigt heeft zijn gedrag
veel meer aanspraak op onze achting, dan dat van Egmont, en
verdiende hij zeker meer de vereering des volks, hoewel hij reeds
bij zijn leven door allen verlaten en nu met hoofdeloozen romp
in de kist te St. Gudule eenzaam nederlag.
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De haat tegen Alva , die uit de graven dezer doorluchtige slagtoffers ontkiemde, wies dagelijks magtiger aan. „Het was" schreef
Hoogstraaten (1) met eene gebruikelijke spreekwijs „ eene zaak
van de andere wereld , de kreten , het gejammer en de regtmatige
deernis , die al de inwoners van Brussel , edel of onedel , gevoe
len over zulk eene barbaarsche dwingelandij , terwijl deze Nero
van een Alva zich beroemt, dat hij allen, die hij in handen
krijgt , eveneens behandelen wil." Niemand geloofde , dat de beide
edelen eene misdaad hadden gepleegd, en velen waren zelfs ge
neigd om Filips van alle aandeel aan den geregtelijken moord
vrij te spreken. Het volk schreef de teregtstelling alleen aan de
persoonlijke ijverzucht van den Hertog toe. Zij spraken met elk
ander niet alleen van de wangunst , waarmede de Landvoogd
de oorlogslauweren van zijn' mededinger steeds beschouwd had,
maar verhaalden ook , dat Egmont op verschillende tijden Alva
in kansspelen groote sommen afgewonnen , en dat hij bovendien ,
bij verscheidene gelegenheden in het schieten naar den papegaai (2)
den Hertog den prijs ontrukt had. In spijt evenwel van al deze
ongerijmde geruchten, valt er niet aan te twijfelen, dat de schuld
van het gebeurde Filips en Alva evenzeer ten laste komt en dat
de tuchtiging der edelen besloten was, vóór dat Alva uit Spanje
vertrokken was.
De Gravin van Egmont bleef met hare elf kinderen in ellende
en armoede gedompeld , in de abdij ter Kameren. De Hertog
schreef aan Filips , dat hij betwijfelde of er ergens in de we
reld zulk een beklagenswaardig gezin was. Hij wenschte ter zelfder tijd zijnen vorst geluk met de zekerheid, dat, hoe krachtiger
de uitwerking was , des te vruchtbaarder het voorbeeld dezer
groote strafoefening zou zijn. Hij meldde, dat de Gravin bijna
voor eene heilige gehouden werd, en dat er naauwelijks een nacht
voorbij was gegaan , dat zij niet met hare dochters barrevoets
gebeden was komen uitstorten voor de ziel van haren echtgenoot
in al de kerken der stad. Hij voegde er bij , dat het onzeker
was , of zij geld genoeg hadden om zich voor dien avond zelfs
eten te verschaffen, en hij verzocht den Koning hun de midde
len tot levensonderhoud toe te staan. Hij gaf in overweging,
om de Gravin onverwijld in een Spaansch klooster te plaatsen ,
(1) GROEN VAN PRINSTERER, Archives etc., III. 240, 241.

(2) STRADA, I. 326.
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waar hare dochters tevens den sluijer konden aannemen, terwijl
hij Zijne Majesteit verzekerde, dat hare huwelijksgift volstrekt
ontoereikend was tot haar onderhoud. Na dus menschlievend
zijnen vorst aanbevolen te hebben eene aalmoes uit te reiken aan
het gezin , dat zijne eigene hand van een' vorstelijken staat tot
den bedelstaf had gebragt, ging de Landvoogd er toe over, om
van de jongste gebeurtenissen in Groningen in de bijzonderhe
den verslag te doen , alsmede van de maatregelen , die hij ge
reed stond te nemen om de nederlaag en den dood van den
Graaf van Aremberg te wreken (1).
(1) Correspond. de Philippe II., 765—774.

DERDE

HOOFDSTUK.

Toerustingen van den Hertog tegen Graaf Lodewijk. — Hagclielijke
toestand van Lodewijk in Friesland. — ScJiroomvalligheid der in
woners. — Alva in Friesland. — Schermutseling bij Groningen. —
Terugtogt der Nassauschen. — Misslag van Lodewijk. — Zijne
stelling bij Jemmingen. — Uitbarstingen van muitzucht onder
zijne troepen. — Lodeioijk herstelt gedeeltelijk de orde. — Eene
poging om, de dijken te doorsteken door de aankomst van Alvaas
krijgsmagt verijdeld. Kunstvol oorlogsbeleid van den Hertog. —
Nederlaag van Graaf Lodewijk en volslagen vernieling van zijn
leger. — Gruwelen door de Spanjaards gepleegd. — Alva te
Utrecht. — Teregtstelling van vrouw van Diemen. — Episode
van Don Carlos. — Verdichtsels omtrent zijne betrekking tot
Koningin Isabella. — Zijn geheimzinnige dood. — Geheime brie
ven van Filips aan den Paus. — Een daarvan, welke de ge
beurtenis vermeldt zoo als zij heeft plaats gehad, nog steeds in
het Fatikaan verholen. — Wat Mlips volgens 't verhaal van Matthieu , De Thou en anderen , ten laste wordt gelegd. — Getui
genis voor den Koning van den Nuntius , den Venetiaanschen af
gevaardigde en anderen. — Het vraagstuk nog niet opgelost. —
Anecdoten betrekkelijk Don Carlos. — Zijn karakter.

Die maatregelen werden genomen met de juistheid en den
spoed , die den Hertog kenmerkten , wanneer juistheid en spoed
gevorderd werden. In elken stap , dien hij gedaan had sinds den
voorspoedigen inval van Lodewijk van Nassau, had hij eene
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schrikbarende geestkracht aan den dag gelegd. Besloten om in
persoon met bijna al de Spaansche oudgedienden te velde te
trekken , had hij tevens de noodzakelijkheid niet over 't hoofd
gezien om de hoofdstad te verzekeren, nadat hij haar den rug
zou hebben gekeerd. Onmogelijk kon hij drieduizend uitgelezen
manschappen ter bewaking van Graaf Egmond achterlaten. Klei
ner getal leverde geen genoegzamen waarborg, dat hij niet uit
de gevangenis zou verlost worden. Daarom had hij niet langer
gedraald met de strafoefening , die reeds vastgesteld was , maar
door de gebeurtenissen in het noorden verhaast werd. Zoo was
dan het eenig stellig gevolg van Lodewijks overwinning de teregtstelling zijner gevangen vrienden.
De krijgstogt onder Aremberg was mislukt door twee oorzaken.
De Spaansche magt was niet geëvenredigd geweest aan die der
partij en zij had den vijand met nadeel aangetast. De onvoorzigtige aanval was 't gevolg van de minachting, waarmede zij
hunne tegenpartij beschouwd hadden. Deze misslagen mogten niet
andermaal begaan worden. Alva gebood den Graaf van Megen ,
die nu in de provincie Groningen het bevel voerde , in geen
geval vijandelijkheden te wagen , vóór dat hij van zijne zaak zeker
was (1). Ook liet hij onmiddellijk belangrijke versterkingen op
rukken naar het oorlogstooneel. De bevelhebbers, wien deze last
opgedragen werd, waren Hertog Erik van Brunswijk, Chiappin
"Vitelli , Noircarmes en de Graaf van Boeulx. De plaats , waar
zich de gansche strijdmagt verzamelen zou, was Deventer; allen
kwamen hier den l Od™ Julij aan. Dien eigen dag kwam de Her
tog zelf in Deventer , om in persoon het bevel op zich te ne
men. Op den avond van den I4d'° Julij bereikte hij Rolde, een
dorp drie mijlen van Groningen gelegen, aan het hoofd van drie
terzioa Spaansche infanterie , drie vendels ligte ruiterij en eene bende
dragonders. Zijn geheele magt in en om Groningen bedroeg vijf
tienduizend uitgelezen mannen , behalve een groot , maar onzeker
getal van minder geregeld krijgsvolk (2).
(1) Correspondance du duc d'Albe, 136, 154.
(2) MENDOZA, 53—57. Correspondance du duc d'Albe, 102, 106, 133,
152. De Nederlandsche geschiedschrijvers geven hem 17,000 voetknechten ,
3000 ruiters. HOOFT V. 174. BOR IV. 243 , 244. Vergelijk BENTIVOGLIO ,
IV. 70, en STRADA I. 331, die aan Alva 12000 man voetvolk en 3000 rui
ters geeft , en aan Lodewijk van Nassau een gelijk aantal voetvolk, met min
der ruiters.
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Ondertusschen had Lodewijk van Nassau sinds zijne overwin
ning niets uitgerigt. Voor deze werkeloosheid bestond ééne vol
doende verontschuldiging, het volslagen gebrek aan middelen.
Zijne eenigste inkomsten waren de opbrengst van de gedwongen
oorlogsschatting , die hij van de bewoners vermogt te heffen. Hij
kondigde hun andermaal zijn besluit aan om hen allen als vij
anden te behandelen, indien zij hem niet van de noodige midde
len voorzagen om hunne onderdrukkers ten lande uit te jagen (1).
Op deze wijs verkreeg hij van tijd tot tijd onbeduidende som
men. De landzaten waren welgezind , maar schroomvallig en moe
deloos. Zij zagen niet helder in , hoe het doel te bereiken was ,
waarnaar Lodewijk met zulk een rustig vertrouwen streefde. Zij
wisten het , dat de verschrikkelijke Alva reeds in aantogt was.
Zij hielden zich verzekerd door beide partijen geplunderd , en
bovendien als oproerlingen opgehangen te zullen worden , zoo
ras de Landvoogd zou komen opdagen.
Lodewijk had echter twee plegtige proclamatiën uitgevaardigd
voor twee bijzondere geldheffingen. In deze stukken had hij kort
af verklaard , dat de huizen van al degenen , die weigerachtig
waren , terstond boven hun hoofd in brand gestoken zouden wor
den ; ten gevolge dier doortastende maatregelen had hij omtrent
tienduizend gulden erlangd. Alva liet daarentegen aan de kerkdeuren en andere plaatsen bekendmakingen aanplakken, waarbij
het allen en een iegelijk verboden werd , tot deze gedwongen
geldleeningen der oproerlingen bij te dragen , op boete van den
Spanjaard het dubbele te betalen, en van na zijne aankomst bo
vendien naar zijn goedvinden gestraft te worden (2). Aan de be
klagenswaardige inwoners , dus tusschen twee vuren geplaatst ,
schoot niets over dan vooreerst met de eene helft van hun eigen
dom den opstand te ondersteunen, in 't vooruitzigt van later de
andere helft tot schraging der dwingelandij te moeten afstaan:
hen wachtte de galg in het verschiet , als loon voor hunne vrij
gevigheid. Zoodanig was de verschrikkelijke toestand van het
landvolk in dien binnenlandschen strijd. Wat wigt van schuld zich
dus ophoopte op het gekroonde hoofd , dat al die ellende uit
dacht , en op de bloedige regterhand , die haar wrocht : welke
menschelijke weegschaal kan het afwegen?
(1) Correspondance du duc d'Albe, 114. 115, 123, 124.
(2) Proclamatie van Graaf Lodewijk, gedagteekend : Dam, 5 Juny 1568.
Correspandance du Duc d' Albe, 124, 125, 144, 145.
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Bij deze onzekere middelen van bestaan was het leger van
Lodewijk van Nassau, zoo als zich gemakkelijk veronderstellen
laat, alles behalve volgzaam. Na de overwinning van Heiliger Lee
had zich aan zijne Duitsche huurbenden een waarschijnlijk uitzigt
voorgedaan op uitgestrekten buit, hetwelk allengs verflaauwde,
naarmate het onbeduidende der gevolgen van dien slag dagelijks
klaarblijkelijker werd. De twee Abten van Wittewierum en Hei
liger Lee, die Aremsbergs stoet gevolgd waren, ten einde vau
zijne overwinningen getuigen te zijn , hadden aan de overwin
naar van het oogenblik het feest, waarop zij zichzelven te gast
hadden genoodigd, duur moeten betalen; en die geldsommen,
gevoegd bij de opbrengsten, die hij den Staten afperste, en de
gedwongen schattingen door het ongelukkig landvolk betaald ,
stelden hem in staat zijne voorloopende benden nog eenige weken
langer bijeen te houden. Gedurig echter brak er muiterij uit, die
door de krachtige bestraffingen en algemeene beloften van Graaf
Lodewijk niet dan met moeite onderdrukt werd (1).
Hij had onmiddellijk na den slag; zijne benden eenige weken
lang in drie verschillende stellingen verdeeld gehouden. Bij 's Her
togen aannadering echter bragt hij haastig zijne geheele magt in
zijne eigene bijzonder versterkte legerplaats bijeen, een half ka
nonschot van Groningen verwijderd. Zoo bedroeg zijn leger thans
van tien- tot twaalfduizend man (2). Vroeg in den ochtend be
reikte Alva Groningen, en liet, zonder een oogenblik toevens ,
zijne troepen door de stad oprukken. Onmiddellijk daarop stelde
hij zich in het bezit van eene met borstweringen versterkte hui
zing, waaruit het gemakkelijk viel de legerplaats nadeel toe te
brengen ; waarna de Hertog met een klein gevolg vooruitreed
om den vijand in persoon te verkennen. Hij vond hem in eene
goed' versterkte stelling , daar de rivier hem van voren tot eene
gracht voor zijne legerplaats diende , behalve nog eene verschan
sing van meer dan driehonderd el. Twee houten bruggen waren
het middel om de rivier over te komen , elke daarvan door eene
sterkte bestreken, waarin zich een voorraad van fakkels bevond
van pijnboomenhout, die men op den eersten wenk gereed hield,
om de bruggen er mede in brand te steken. Na dus met eigen
oogen alles opgenomen te hebben , reed de Hertog naar zijn
(1) Bon, IV. 236—244 enz. HOOFT V. 175.
(2) Ibid., V. 174. Volgens GROEN VAN PRINSTERER slechts 7000 tot SOOO
tegen 17000 voetknechten en 3000 ruiters (III. 265).
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leger terug, dat de strengste bevelen gekregen had om vóór zijn
terugkeer geen vinger te verroeren. Vervolgens zond hij eene
kleine bende van vijfhonderd musketiers onder Robles af om met
den vijand te schermutselen, en zoo mogelijk, hem uit zijne
verschansingen te lokken (1).
Het volk van Lodewijk toonde echter geen grooten lust tot
vechten. Integendeel, spoedig werd het duidelijk, dat zij eene
geheel tegenovergestelde gezindheid koesterden. De Graaf zelf,
die op dat oogenblik zijn krijgsvolk , dat zich in een staat van
uiterste gisting en muiterij bevond , niet betrouwde , wenschte
zijne geduchte tegenpartij te ontwijken, 't Lag echter niet in de
bedoeling van den Hertog, die levenslang zijne beginselen ge
trouw bleef, met overhaasting een' slag aan te gaan in die moeijelijke en moerassige landstreek. De schermutseling duurde der
halve vele uren lang, daar eene versche afdeeling van 1000 man
van het Spaansche leger aan de eerste bende ter versterking ge
zonden was. Het was echter een zeer zoele dag ; de vijand bood
weerstand, en over het geheel werd er flaauw gevochten. Einde
lijk tegen den avond raakte eene groote legerafdeeling, die zich
uit de verschansing had laten lokken , met de Spanjaards in een
scherp gevecht. De strijd duurde slechts weinig minuten, de
Nassauschen werden alras verslagen en vloden in allerijl naar de
legerplaats terug. Daardoor verspreidde zich een panische schrik
onder de overigen, en weldra begon het geheele leger zich terug
te trekken. Bij hun terugtogt hadden zij evenwel de bruggen in
brand gestoken en dus bij het begin van de jagt eenig voordeel
op den vijand vooruit. De Spanjaards waren niet langer te houden.
Vitelli kreeg verlof om met 2000 versehe manschappen de andere
te volgen. De vijftienhonderd, die reeds in 't gevecht waren ge
weest, vielen woedend op de aftrekkende vijanden aan. Sommigen
stielden dwars over de brandende bruggen , waarbij zij hunne
kleeding en zelfs haar en baard verzengden (1). Andere sprongen
in de rivier. Noch vuur noch water kon de driftige vervolgers te
genhouden. De ruiters stegen af, dreven de paarden in den
stroom , hielden zich vast aan hunne staarten en spoorden ze
voorwaarts met de punten der speren. Na zich dus overgesleept
(1) MENDOZA, 59. Correspondance de duc d'Albe, 154.
(2) MENDOZA, 59—63. Brief van Alva aan den Raad van State. Correspondance du Dnc d'Albe, 154, 155. Vergelijk BOR , IV. 244; HOOFT, V.
174, 175.
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te hebben , hielpen zij hunne makkers in de wilde jagt langs de
smalle dijken en door het moerassig en bijkans onbegaanbaar
land , waar de opstandelingen hunne toevlugt zochten. Eindelijk
maakte de nacht , die den Spanjaard te spoedig inviel, aan deze
jagt een einde. Met moeite riep de Hertog zijne manschappen
terug en dwong hen hunnen lust op te schorten tot den volgen
den ochtend. Driehonderd der opstandelingen lagen dood op het
slagveld , terwijl daarenboven geen geringer aantal in de rivier en
de slooten omkwam. Lodewijks leger was geheel en al versla
gen , en de Hertog rekende , dat het metterdaad vernield was.
Hij schreef aan den Raad van State , dat hij hen den volgenden
dag zou vervolgen , hoewel hij twijfelde , of hij iemand vinden
zou , die 't met hem durfde opnemen. Hierin vond zich echter
de Landvoogd weldra , tot zijn genoegen , teleurgesteld.
Vijf dagen later kwam de Hertog te Reyden aan, op den oe
ver van de Eems. Ten gevolge van de ongunstige stemming on
der het landvolk , dat genegen was om de vlugtelingen , door
valsche opgaven, voor hunne vervolgers in veiligheid te stellen.
was hij over de stelling, welke de vijand alstoen inhield, nog in
twijfel. Hij had gevreesd , hen in dat dorp Reyden zelve te zullen
aantreffen. Het was een noodlottige misslag van Lodewijks zijde,
dat zij daar niet te vinden waren. Had hij op dit punt stand
gehouden, dan had hij het een geruimen tijd nog kunnen uithou
den. De brug, die hier over de rivier lag, zou hem ten allen
tijde een' veiligen aftogt naar Duitschland verzekerd hebben, en
van voren was de plaats ligtelijk te verdedigen (1). Zoo had hij
zich tegen den stouten, maar vermoeiden vijand kunnen handha
ven, terwijl zijn broeder Oranje, die te Straatsburg den loop der
gebeurtenissen gadesloeg, zijn lang te voren beraamden togt in
het hart der Nederlanden volvoerde. Werd Alva dus in Friesland
bezig gehouden , dan had zulk een inval verbazende gevolgen
kunnen hebben. Aan dien veldtogt viel er echter niet te denken.
De muitzucht zijner gehuurde benden had Graaf Lodewijk bezorgd
en misnoegd gemaakt. Koen en vol zelfvertrouwen , maar immer te
driftig en ongeduldig, zag hij er niet veel kans op, om zijne
troepen een oogenblik langer met beloften tevreden te stellen.
Misschien was hij niet ongezind , hen in eene stelling te brengen ,
waar zij genoodzaakt zouden zijn om te vechten of om te komen.
(1) MEKDOZA, 63, 64; HOOFT, V. 164.
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Hoe het zij, zoodanig was thans hun toestand. In plaats van te
Reyden post te vatten , had hij stand gehouden bij Jemmingen ,
omtrent vier mijlen van eerstgenoemde plaats verwijderd, en een
weinig verder op aan de rivier gelegen (1). Alva ontdekte dit
belangrijk feit spoedig na zijne aankomst te Reyden en kon zijne
vreugde daarover niet verbergen. Terwijl hij reeds juichte over
den misslag, door zijne partij begaan, met de belangrijke stelling
te verwaaiioozen , die hij zelf nu inhield, deed het hem dubbel
genoegen den aard der plaats te vernemen, welke de vijand bij
voorkeur uitgekozen had. Hij zag, dat Lodewijk zich geheel en
al in den val had gebragt.
Jemmingen was een stadje op den linkeroever der Eems. De
stroom, hier zeer breed en diep, is eerder een inham der zee,
dan eene rivier , daar hij maar weinig mijlen van den Dollart ver
wijderd is. Deze cirkelvormige baai of kloof van den Oceaan, het
uitwerksel der hevige overstrooming van de 13J° eeuw, begrenst
met de rivier een klein schiereiland. In den hoek van dat schier
eiland, als op den bodem van een' zak, had Lodewijk zijn leger
post doen vatten. Zijn voetvolk was, als naar gewoonte, in twee
groote vierkanten geschaard, en bedroeg nog tienduizend man. De
achterhoede werd gerugsteund door het dorp; de rivier was aan
zijne linkerzijde; zijn nietig hoopje ruiterij ter regter. Van voren
was het leger door twee zeer diep gedolven grachten gedekt. De
smalle weg, die den eenigen toegang vormde tot zijne legerplaats ,
werd ter weerszijde door een bolwerk, en door vijf stukken ge
schut beschermd (2).
Nadat de Hertog in persoon den vijand verkend had , reed hij
terug, met de zekerheid dat er voor zijne partij geene mogelijk
heid was om te ontkomen. De rivier was te diep en te wijd om
haar over te zwemmen of er door te waden , en er waren slechts
zeer weinige booten voorhanden. Lodewijk was ingesloten tusschen twaalfduizend Spaansche oudgedienden en de Eems. Het
leger der opstandelingen , hoewel niet ontoereikend , wat hun aantal
betrof, bevond zich in een' staat van ontbinding. Zij schreeuwden
als razenden om geld en waren ongezind te vechten. Op het
oogenblik zelf, dat de slag ophanden was, kwam de muiterij tot
openlijke uitbarsting; zij zwoeren zich oogenblikkelijk te zullen
verstrooijen, als het goud, dat, zoo zij meenden kortelings in de
(1) Ibid., V. 174, 175; Bon, IV, 244; MENDOZA. 64.

(2) MENDOZA, 68, 69.
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legerplaats was gebragt, niet onmiddellijk onder hen verdeeld
werd. Zoo was het gesteld op den morgen van den 21™ Julij,
die van groote gebenrteuissen zwanger ging. Al de vermaningen
van Graaf Lodewijk schenen krachteloos. Zijne welsprekendheid
en zijn geduld , (welke beide hij niet in zoo hooge mate bezat
als dapperheid) waren spoedig uitgeput. Hij weigerden op vasten
toon het geld , waarom zij schreeuwden , en gaf daarvoor de bon
digste aller redenen : een ledige koffer. Hij toonde hun ten klaarste
aan , dat zij op dit oogenblik te kiezen hadden tusschen het be
halen eener overwinning of zich weerloos te laten slagten. Noch
vlucht noch overgave was mogelijk. Zij wisten, hoeverre zij van
de speren der Spanjaarden of de golven van den Dollart kwartier
konden verwachten. Hun eenige kans op redding lag in hun eigen
staal. De aangeboren zucht tot zelfbehoud aldus wakker geschud,
oefende iets van hare natuurlijke kracht uit (1).
Ondertusschen moest men nu , zoo mogelijk , een werk ten uit
voer brengen, dat te lang verzuimd was. In die waterachtige
streek werd de zee alleen door kunstmiddelen in toom gehouden.
In zeer korten tijd kon, door het doorsteken van eenige dijken
en het opzetten van sommige sluizen , het gansehe land , het
welk de Spanjaards moesten doortrekken, onder water gezet wor
den. In de meening, dat het alsnog mogelijk was den Oceaan
tot zijne verdediging als bondgenoot te gebruiken , zonderde Lo
dewijk, nadat hij zijne soldaten gedeeltelijk tot hun pligt gebragt
had, eene sterke afdeeling voor dien gewigtigen arbeid af. Hij
vatte cene spade op, sloeg zelf het eerst de hand aan het werk (2),
en keerde daarop terug om zijn leger in slagorde te scharen. Op
twee of drie plaatsen waren de dijken doorgestoken, twee of drie
bruggen waren vernield, toen Alva, die zijn leger vooruitreed,
zich op een mijl of twee van lemmingen vertoonde. Het was
toen acht ure in den morgen. De Nassauschen verdubbelden
hunne pogingen. Ten tien ure waren de wateren reeds tot aan de
knie gerezen en op sommige plaatsen zoo diep, dat zij tot het
midden reikten. Op dat uur kwam de voorhoede der Spanjaards
aan. Vijftienhonderd musketiers rukten onmiddellijk voort op last
van den Hertog. Zij werden voorafgegaan door eene kompagnie
karabiniers, vergezeld van eene kleine bende aanzienlijke vrijwil
ligers. Die kleine bende wierp zich op eens op het volk , dat bezig
(1) BOR, IV. 244, 245; HOOFT, V. 175, 176.
(2) VAN METEBEN, 54; HOOPT, V. 175.
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was met het doorsteken der dijken. Du opstandelingen vloden bij
den eersten aanval, en de Spanjaards stopten de gaten digt (1).
Al het gewigt van dit oogenblik beseffende, gebood Graaf Lode\vijk eene aanzienlijke bende musketiers de stelling weder te beraagtigen en de onderwaterzetting te voltooijen. Het was te laat.
De kleine hoop Spanjaards handhaafde zich op dien post met de
uiterste volharding. Aanval op aanval, laag op laag, door eene
groote overmagt tegen hen afgevuurd, niets verrnogt hun dezen
sleutel tot de geheele stelling, dien zij met ijzeren vuist hielden
vastgekneld, te ontwringen. Vóór dat men hen van de dijken kon
verdrijven, kwamen hunne makkers aan, waarop al hunne be
strijders terstond overhaast naar de legerplaats terugtrokken (2).
De Hertog gebruikte thans nagenoeg hetzelfde krijgsbeleid als
in het gevecht bij de abdij Selwert. Zijn besluit stond vast: ook
hier moest het een jagt, geen veldslag zijn; maar, gelijk hij voor
zag, met voordeeliger uitkomst. Er was hier geen sluipgat ter
ontsnapping, zoodat de ingesloten slagtoffers , als men hen maar
eenigzins met goed gevolg had opgejaagd, genoodzaakt zouden
zijn uit hunnen schuilhoek voor den dag te springen, om op de
punten der speren den dood te vinden. Toen hij dien ochtend
van Eeyden oprukte , had hij zorg gedragen , elke pachthoeve ,
elke huizing van wat aard ook, met zijne troepen te bezetten. Hij
had eene sterke wacht gelaten bij de brug te Reyden, en dus
zorgvuldig elken toegang afgesloten. Dezelfde vijftienhonderd mus
ketiers rukten nu voort naar de legerplaats. Die kleine krijgsmagt ,
krachtig maar heimelijk ondersteund, moest den vijand polsen,
met hem schermutselen , en hem zoo spoedig mogelijk uit zijne
verschansingen lokken. Het plan gelukte. Trapsgewijze nam de
strijd tusschen hen en de door Lodewijk uitgezonden benden in
hevigheid toe. Toen zij zulk eene onbeduidende magt tegenover
zich zagen, vatteden de muitzuchtige opstandelingen moed. Het
gevecht werd heet. Londono en Eomero, die over de musketiers
het bevel voerden, werden bezorgd en zonden tot den Hertog
om versterking. Hij liet hun tot antwoord weten, dat, zoo zij
niet genoeg waren om den vijand te beschadigen, zij ten minste
voor het oogenblik hunne stelling konden handhaven. Zooveel
(1) MENDOZA, 67, 68. Correspond. du Duc d'Albe, 157, 158.
(2) MENDOZA, die zelf tot de Spartaansche bende behoorde, die den dijk bey.et hield, schat het getal der opstandelingen, die aldus door minder dan 200
Spanjaards teruggedreven werden op 4000, alleu musketiers , 67, 68.
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mogt hij van Spaansche soldaten verwachten. In geen geval zou
hij versterking zenden. Wederom werd daarop met warmte aan
gedrongen; wederom keerde hun zendeling met hetzelfde antwoord
terug. Voor de derde maal lieten zij op het dringendst om on
derstand vragen. De Hertog was steeds onverbiddelijk (1).
Ondertusschen was de uitkomst dezer kunstvolle hengelarij op
handen. Op den middag begonnen de opstandelingen, buiten
staat om te zien , welk een belangrijk gedeelte der'Spaansche magt
op het slagveld aangekomen was, den strijd voor niet zoo ernstig
te houden. Graaf Lodewijk zond eene afdeeling in eenige booten
op de rivier ter verkenning uit. Zij keerden weder zonder eenige
strijdmagt van belang te kunnen ontdekken. Het kwam derhalve
allezins waarschijnlijk voor, dat de overstrooming betere uitwer
king had gedaan om 's vijands aannadering te verhinderen , dan
men verondersteld had (2). Lodewijk , steeds te voortvarend , wist
zijne manschappen in tijdelijke geestdrift te ontvlammen. Beslo
ten om zich door eene enkele krachtige beweging den weg te
banen , rukte het geheele leger eindelijk met slaande trom en
vliegende vaandels uit de verschansingen op; maar reeds waren
de verborgen versterkingstroepen van den vijand ter plaatse. De
Nassauschen werden krachtiger ontvangen, dan zij verwacht had
den. Hun moed verdween in rook. Naauwelijks waren zij driehon
derd el voortgerukt , toen de gansche magt begon te deinzen en
daarop overhaast naar de legerplaats terugweek (3), nadat zij
naauwelijks een schot met den vijand gewisseld hadden. In eene
vlaag van woede en wanhoop, vloog Graaf Lodewijk van gelid
tot gelid en trachtte te vergeefs zijne van schrik geslagen ben
den te hereenigen. De kans stond hopeloos. De batterij , die den
weg bestreek , was geheel verlaten. Zelf snelde hij naar het ge
schut en stak al de stukken met eigen hand af (4). Het was hun
eerste en laatste vuur. Zijn arm alleen , hoe stout ook , vermogt
niet het getij van den slag te keeren , en hij werd met zijne
lafhartige troepen teruggeworpen. Een oogenblik daarna stortte
zich Don Lope de Figueroa , die over de voorhoede der Spanjaards gebood , op het geschut en maakte zich daarvan en te ge
lijk van de bolwerken meester. Nu keerde men tegen de opstan
delingen hun eigen geschut, en spoedig was de weg schoonge(1) MENDOZA, 66, 67, 69. — (2) HOOPT, V. 175, 176. MENDOZA, 70.
(3) MENDOZA, 70. HOOFT, V. 176. — (4) Bon, IV. 245.
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vaagd. In grooten getale stroomden nu de Spanjaards door de
verschansingen om den wijkenden vijand te vervolgen. Geen weer
stand werd geboden, geen kwartier werd gegeven. Eene onmo
gelijke ontkoming was het eenige dat beproefd werd. Het was
geen slag , maar een bloedbad. Velen der Geuzen wierpen in
hunne vlugt de wapenen neder ; allen hadden het gebruik er
van vergeten. Hunne bestrijders slagtten ze bij hoopen tegelijk ,
terwijl degenen , die het staal ontkwamen , in de rivier werden
gedrongen. Zeventig Spanjaards werden er gedood , en zevenduizend
van de opstandelingen (1). De snel opkomende ebbe deed de
hoeden der omkomende ellendigen in zoo groote menigte den
stroom afdrijven, dat de inwoners van Embden de uitkomst van
den slag in een ongeloofelijk kort tijdsbestek vernamen. De scher
mutseling had geduurd van tien tot één ure (2) ; maar de slagting duurde veel langer. Het vorderde veel tijd om slagtoffers
zelfs die geen weerstand boden af te maken. Eene groote menigte
vond een toevlugtsoord voor den nacht op het eiland in de ri
vier. Bij laag water waadden de Spanjaards des anderen daags
tot hen over en sloegen hen tot op éénen man dood (3). Velen
vonden eene schuilplaats in hutten , moerassen en kreupelhout ,
zoodat men den volgenden dag geheel doorbragt met hen op te
agen en af te maken. Er was zooveel te doen , dat alleu de
handen vol hadden. „ Niet één soldaat ," zegt met groote een
voudigheid een Spaansch geschiedschrijver , die den slag bij
woonde , „ niet één soldaat, niet één knaap zelfs, die deel wenschte te hebben aan de overwinning , welke geene gelegenheid vin
den kon om iemand te wonden , te dooden , te verbranden , of te
verdrinken. Het wonden, dooden, verbranden, verdrinken, duur
de twee dagen en zeer weinigen slechts ontkwamen. Landwaarts
in , strekte zich de vervolging drie of vier mijlen in de rond
te uit, zoodat de wegen en weilanden met lijken, borstharnassen en ander wapentuig bezaaid werden. Graaf Lodewijk zelf
ontdeed zich van zijne kleederen , toen alles voorbij was , en
(1) Brief van Alva aan den Raad van State. Correspondance du Duo d'Albe,
158. Ook bij BOR, IV. 245, 246. Alle schrijvers geven toe, dat er meer
dan zeven duizend gedood werden van den kant der opstandelingen , en het
getal der verslagene Spanjaards wordt zelfs door den anders wel eenigzins partijdigen VAN METEBEN (55) op niet hooger dan tachtig geschat. Vergelijk
Bon, IV. 245, 246; HERBERA , XV. 696; HOOPT, V. 175 en MENDOZA,
72. — (2) Correspondance de d«c d'Albe, 157.

(3) MENDOZA , 71 , 72.
II.
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ontsnapte door de Eems over te zwemmen (1). Met het geringe
overschot zijner troepen week hij andermaal naar Duitschland
terug.
Twee dagen daarna trok het Spaansche leger naar Groningen
terug. De bladzijde der geschiedenis , die hun zegevierenden togt
vermeldt, ziet zwart van schanddaden en rood van bloed. Geen
der gruwelen, welke den doortogt van vijandelijke benden door
een weerloos land plegen te vergezellen, werd hier niet gepleegd.
Jonge dochters en getrouwde vrouwen werden bij menigte ont
eerd ; grijsaards in koelen bloede geslagt. Toen Alva met de ach
terhoede van zijn leger terugkeerde , was de geheele lucht rood vau
den aanhoudenden brand: de aarde zelve scheen in asch verkeerd.
Elke boerenstulp, elke pachthoeve, elk dorp aan den weg, was
tot den grond toe verbrand. Zoo grof en zoo verregaande was de
schennis geweest , dat de opperbevelhebber het aan zijne waardig
heid verschuldigd rekende, sommige zijner eigen soldaten, die
zich in die gruwelen meest onderscheiden hadden, te doen op
hangen (2). Zoo eindigde de veldtogt van Graaf Lodewijk in
Friesland. Zoo nadrukkelijk en verschrikkelijk had de Hertog vau
Alva de meerderheid der Spaansche krijgstucht en van zijne eigene
oorlogservaring gehandhaafd.
Na zijne terugkomst te Groningen, liet hij de Staten bijeenko
men, en gaf hun eene strenge vermaning wegens hun verdacht
gedrag ten opzigte van den opstand (3). Ten einde de provincie
en de stad beide des te beter in bedwang te houden , gebood
de Landvoogd een sterk kasteel te bouwen, waarmede spoedig
een aanvang werd gemaakt , maar dat nimmer voltooid is. Na
zich dus een' sleutel verschaft te hebben tot deze gewigtige en
in hagchelijken staat verkeerende landstreek, keerde hij over Am
sterdam naar Utrecht terug. Daar kwam hem zijn zoon Don Frederik met aanzienlijke versterking tegemoet (4). De Hertog nam
zijn geheele leger in oogenschouw, en zag zich aan het hoofd van
30,000 man voetvolk en 7000 ruiters (-5). Na de provincie ge
heel onderworpen te hebben , had hij voor zulk eeue magt geene
(1) Correspondance du Duo d'Albe, 158. Of, in eene boot, BOR, IV. 245.
VAN METEBEN, 55; of, deels al zwemmende, deels in eene boot, MENDOZA,
72. Vergelijk HOOPT , V. 176 ; DE THOU , V. 458—162 , etc.
(2) ROR, IV. 245. MENDOZA, 73.
(3) BOR , IV. 246. V. 260: HOOPT , V. 176 , 177.
(4) DE THOU , V. 462. Vie du duc d'Albe, II. 323.
(5) DE THOU , V. 462. Vergelijk echter MENDOZA , 76 , 77.
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bezigheid meer ; maar hij maakte van de gelegenheid gebruik
om eene oude vrouw in Utrecht te doen onthoofden. Vrouw van
Diemen had achttien maanden te voren den predikant Arendsz.
ten harent voor een nacht geherbergd (1). Eigenlijk was 't haar
schoonzoon , die onder haar dak huisvestte , welke de misdaad
gepleegd en , zonder haar er in te kennen , de gastvrijheid met
zoo groot gevaar voor hem en de zijnen tot een ketter had uitge
strekt ; maar de oude vrouw , ofschoon van harte Katholiek , was rijk.
Hare teregtstelling zou in het hart harer naasten een' heilzamen
schrik uitwerken. De verbeurdverklaring harer goederen zou eene
aanzienlijke som in de schatkist brengen. Het zou openlijk aan
den dag komen , dat dezelfde hand , die een leger van twaalfdui
zend weerspannelingen met éénen slag vernielen kon , evenzeer
de kleine vergrijpen van weinig gekende bijzondere personen na
drukkelijk wist te straffen. De oude vrouw, die meer dan vieren-tachtig jaren bereikt had , werd in een' stoel op het schavot
geplaatst. Zij ging den dood kloekmoedig tegen en behandelde
hare moordenaars met verachting. „ Ik begrijp zeer goed ," merkte
zij op , „ waarom mijn dood noodig gekeurd wordt. Het kalf is
vet en moet geslagt worden." Aan den scherpregter gaf zij te
kennen , dat zij hoopte , dat zijn zwaard scherp genoeg was ,
„ daar hij haar ouden hals waarschijnlijk vrij taai zou vinden."
Met deze huiveringwekkende parodie op de woorden der stervende
Anna Boleyn, onderwierp zich de moedige oude dame aan haar
lot (2).
Het treurspel van Don Carlos behoort niet in den striktsten
zin tot ons onderwerp, de opkomst van het Nederlandsch gemeenebest, niet het verval der Spaansche heerschappij, noch het
leven van Filips II. Het uiteinde van den jongen Prins is slechts
door een' dunnen draad met de lotwisselingen der Noordsche re
publiek verbonden. Men hield het er voor , ongetwijfeld met
regt, dat hij de Landvoogdij der Vlaamsche gewesten begeerde.
Ook veronderstelde men , dat hij met de hoofden van den op
stand in de Nederlanden geheime briefwisseling hield. Hij scheen
ecbter niet in hooge mate hun vertrouwen te bezitten. Zijn naam
wordt alleen vermeld door Willem van Oranje , die in een' brief
zeide, „dat de Prins van Spanje onlangs bij een enkel gastmaal
(1) BRANDT, I. 480. HOOPT.
(2) BRANDT, Historie der Reformatie, I. 480, REAELS, Ged. 36, HOOFT,
V. 177.
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zestien pond vruchten , waaronder vier pond druiven , gegeten
had, en bijgevolg ziek geworden was" (1). Dit gevolg was na
tuurlijk genoeg, maar nergens blijkt het, dat de koninklijke jon
geling , geboren om de vruchten der aarde zoo rijkelijk te ver
teren , den Nederlanders ooit eenig ander bewijs geleverd heeft
van zijne bekwaamheid om hen te regeren. Er is geen twijfel aan ,
dat hij te huis allerlastigst was voor zichzelven en anderen, en
dat hij zijnen vader van harte haatte. Hij ontstak in de hoogste
drift bij Alva's benoeming voor de Nederlanden , dewijl hij ge
hoopt had , dat of de Koning derwaarts zou gaan , of hem die
zending opdragen; in elk van beide gevallen zou hij voor eenen
tijd van het vaderlijk gezag , of ten minste van zijns vaders te
genwoordigheid ontslagen zijn. Het schijnt op goeden grond te
rusten, dat Carlos tegen zijnen vader eenen haat koesterde, die
tot misdadige pogingen had kunnen leiden ; maar er is geen be
wijs voorhanden , dat hij ooit zoodanige pogingen in het werk
heeft gesteld. Wat den minnehandel van den Prins en de Ko
ningin betreft , nooit heeft die bestaan behalve in de verbeelding
van dichters , wien het beliefd heeft eene bron van teergevoelige
smart voor den Infant te vinden in de willekeurige wijze, waar
op zijn vader zich voor hem in de plaats stelde bij de huwelijksverbindtenis met de dochter van Hendrik II. Daar Carlos slechts
twaalf of dertien jaren oud was, toen hij dus van eene bruid
werd beroofd , welke hij nooit gezien had , kon er bij hem wei
nig grond bestaan voor hartstogtelijke droefheid. Er is geen be
wijs hoegenaamd, noch eenige de minste reden om te vermoeden,
dat er ooit eenigerlei liefdesbetrekkingen bestonden tusschen Don
Garlos en zijne stiefmoeder.
Wat het regtsgeding en den dood van den Prins betreft, is de
sluijer tot nog toe niet opgeheven, en een ruim veld open voor
gissingen. Het schijnt een ondankbaar werk , in het duister bij
verschillende bronnen naar de waarheid om te tasten , wanneer
de waarheid werkelijk in tastbaren vorm bestaat, indien ongewijde
handen haar slechts mogten beroeren. Het geheim ligt begraven
in den boezem van het Vatikaan. Filips schreef over dit onder
werp twee brieven aan Pius V. De inhoud van den eersten (gedagt. 21 Januarij 1568) is bekend. Hy berigtte den Paus, dat
hij zich genoodzaakt had gezien om zijnen zoon gevangen te zet(1) GROEN VAN PRINSTEREB, Archives , I. 434; maar zie Correspondanc*
de Gnillaume Ie Taciturne, III. 12.
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ten , en beloofde , dat hij in het beleid dezer zaak niets zoude
verzuimen , wat men van eenen vader en een regtvaardig en
wijs Koning verwachten kon (1).
De tweede brief, waarin hij , gelijk men veronderstelt, den
geheelen loop der tragische gebeurtenissen tot op den dood en
de begrafenis des Prinsen verhaalde , is nog nooit openbaar ge
maakt. Er bestaat hoop , dat dit geheime stuk , na drie eeuwen
lang in het duister verholen te zijn geweest, mogelijk spoedig
het licht zal zien (2).
Daar Filips over 't geheel den Paus steeds de waarheid zeide,
is het waarschijnlijk, dat dit geheime stuk, eenmaal aan den dag
gebragt, de wezenlijke oplossing der verborgenheid bevatten zal.
Tot op dit oogenblik schijnt elke poging ijdel om de zaak te
doorgronden. Desniettemin kan het dienstig zijn, den staat van
het vraagstuk op te geven naar de voorhanden oorkonden. In zoo
verre het ten nadeele des Konings wordt beslist , kan men zich
niet op onwedersprekelijk , maar toch allezins op eerbiedwaardig
gezag beroepen. De Prins van Oranje noemt in zijne vermaarde
Apologie , Filips den moordenaar van zijne gemalin en van zijnen
zoon , en voegt er bij , dat in Frankrijk bewijs voor deze feiten
bestond (3). Hij gewaagt van den gewelddadigen dood van Carlos
bijna alsof die eene onbetwistbare waarheid behelsde. „Wat Don
Carlos betreft ," zegt hij , „ was hij niet onze toekomstige heer ?
„En indien de vader legen zijnen zoon eene doodschuld kon aan„ voeren , kwam het ons niet veeleer toe om hem te oordeelen ,
„dan drie of vier Spaansche monniken of Inquisiteurs?" (4)
(1) DE THOU, V. 436, liv. XLIII.
(2) M. GACHARD heeft mij verzekerd , dat een afschrift van dezen belangrij
ken brief door de Commission Royale d'Histoire met vast vertrouwen verwacht
wordt.
(3) » A cruellement menrdri sa femme , fille et seur des Kois de l'rance :
comme j'entends qu'on en a en France les informations — sa femme legitime,
mère de deux (illes vraies heritières d'Espaigne. » — Apologie , 34 , sqq. Dat
gedeelte der beschuldiging , hetwelk op de Koningin betrekking heeft , wordt
volkomen wederlegd door de brieven van den Franschen gezant Fourquevanlx.
Zie VON RAUMKR , Gesch. Enropa's , III. 129—132 , en Hist. Briefe , I.
113—157.
(4) ° Mais il en a dispense. De qui ? du Pape de Uome qui est un Dieu en
terre. Certes c'est ce que je croi : car Ie Dieu du ciel ne l'auroit jamais
accordé — voilil pourquoi a esté adjousté a ces horribles faultes précédentes
un cruel parricide; Ie père meurdrissant inhumainement son enfant et son
héritier, aflin que par ce tnoien Ie Pape ent overturt de dispense d'un si
exécrable inceste. Si doncq nous disons que nous rejettons Ie gouvernement d'un
tel roi incestueus , parricide et meurdrier de sa femme , qui nous pourroit ac
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De geschiedschrijver P. Mathieu verhaalt , dat Filips zijn gewetensraad verzamelde ; dat zij hem tot genade rieden ; dat Filips
hierop de zaak aan de Inquisitie overgaf, welke regtbank Carlos
voor een ketter verklaarde uit hoofde van zijne verbindtenis met
Protestanten , en hem wegens een aanslag op zijns vaders leven
ter dood veroordeelde; en dat het vonnis door vier slaven ten
uitvoer werd gelegd, waarvan twee hem de armen vasthielden en
een de voeten , terwijl de vierde hem worgde (1).
De Thou geeft het volgend verslag van het gebeurde. Vele daarin
voorkomende bijzonderheden zijn door hem aan de mondelinge
mededeelingen van Louis de Foix ontleend (2) :
Filips verbeeldde zich, dat zijn zoon voornemens was om uit
Spanje te ontvlugten en zich naar de Nederlanden te begeven. Ook
geloofde de Koning, dat hij zelf gevaar liep van door Carlos ver
moord te worden ; de voornaamste grond , dien hij daarvoor aan
voerde , was , dat de Prins in de zakken van zijn wijde broek
cuser jnstement? — Quant a Don Charles , n'estoit il pas notre seigneur futur
et maistre presumtif? Et si Ie père pouvoit allcgner coutre son fi1s cause
idoine de mort , estoit ce point S nous qui avions tant d'intérest , plustot a
Ie juger , qu'a trois ou quatre moines ou inquisiteurs d'Espagne ? » — Apo
logie , 35 , 36.
(1) Hist. de France et des choses mémorables advenues aux provinces étrangères durant sept années de pak, (Paris, 1606), 1598—1604. Vergelijk het
merkwaardig stuk bij RANKE: Zur Geschichte des Don Carlos. (Aus dem
46ten Bande der Wiener Jahrbücher der Litteratur besonders abgedruckt).
Wien., 1822. Carl Gerold.
- (2) Het is zonderling, dat de uitstekende geschiedschrijver RANKE, aan
wiens geschrift over dit onderwerp wij zoo groote verpligting hebben , het ge
tuigenis van dezen persoon niet naar waarde schijnt te schatten. Hij noemt
hem ° een zekeren I'oix , die den Prins gekend en het slot van zijne deur in
orde gemaakt had , » en voegt er bij , dat » het getuigenis van een' man , die
slechts tot eene geringere klasse behoort, natuurlijk de zaak niet beslissen kan. ••
(Das Zeugniss eines Menschen der nur einem untergeordneten Kreise der Gesellschaft angehörte reicht wie sich versteht nicht aus.) Zeker zou men naar
deze vermelding ligtelijk veronderstellen , dat de man niets meer dan een
slotenmaker was. Al ware hij ook zelfs maar een ambachtsman geweest, dan
zou zijn getuigenis ons veel schatbaarder toeschijnen in zulk eene eeuw van
geveinsdheid, dan indien hij een eerste Minister, een Kardinaal of een Koning
geweest ware ; altoos in de veronderstelling , dat hij getuigenis aflegde aan
gaande dingen, waarvan hij kennis droeg. Louis de I'oix was echter geen am
bachtsman , maar een vermaard ingenieur , geboortig van Parijs , de architect
van het paleis en het klooster van het Escuriaal en de uitvinder van den
toestel, waardoor het water van den Taag tot het hoogstgelegen gedeelte der
stad Toledo werd geleid. In Frankrijk teruggekeerd , maakte hij zich vermaard
door het aanleggen eener nieuwe haven te Bayonne en door andere werken van
openbaar nut. Zekerlijk kan men het bezwaarlijk met de billijkheid overeenbrengen , de aangifte van zulk een man weinig te tellen op grond van zijn
minderen rang in de maatschappij.

1568)

TEGEN FILIPS

367

steeds pistolen droeg. Daar Carlos des avonds steeds alleen wenschte
te zijn zonder eenig bediende in zijne kamer, had De Foix voor
hem een toestel met een windas vervaardigd, door middel waarvan
hij zijne deur kon openen of sluiten , zonder zijn bed te verlaten.
Hij sliep steeds met twee pistolen en twee bloote degens onder
zijne peluw , en had twee geladen haakbussen in eene kast digt
bij de hand. Deze opmerkelijke voorzorgen zouden eerder eene diepe
vrees schijnen aan te duiden van zelf vermoord te worden ; maar
desniettemin veronderstelde men , dat zij den argwaan van Filips
regtvaardigden , dat de Infant een plan smeedde om zijnen vader
te vermoorden. Op Kersavond echter (1567) beleed Don Carlos
zijnen biechtvader , dat hy besloten had iemand te dooden. De
Priester weigerde bijgevolg hem tot de bediening toe te laten. De
Prins vroeg eindelijk om een ongewijden ouwel , ten einde hij
voor het volk den schijn mogt hebben van aan het Sacrament
deel te nemen. De biechtvader wees dat voorstel af, begaf zich
onmiddellijk naar den Koning en verhaalde hem de geheele ge
schiedenis.
Filips riep uit , dat hij zelf de man was , wien de Prins voor
nemens was te dooden , maar dat er terstond maatregelen zouden
worden genomen om zulk een oogmerk te verhinderen. De vorst
raadpleegde daarop de heilige Inquisitie en nam het besluit om
zijn' zoon in hechtenis te laten nemen. De Foix werd gedwongen
het windas van de deur , waardoor men in de kamer van den
Prins kwam , zoodanig te veranderen , dat men die zonder het
gewone gedruisch , dat hem bijna onfeilbaar zou doen ontwaken ,
openen kon. Te middernacht derhalve kwam Graaf Lerma de kamer
zoo steelsgewijze binnen , dat men de wapenen van onder 's Prinsen
peluw en uit de kast allen wegnam , zouder den slapende wakker
te maken. Filips, Ruy Gomez, de Hertog de Feria eu twee andere
edellieden , slopen toen zonder gedruisch in het vertrek. Carlos was
nog zoo diep in slaap gedompeld , dat Lerma genoodzaakt was
hem hevig bij den arm te schudden, alvorens men hem kon wakker
krijgen. Uit zijnen slaap in 't holst van den nacht opspringende
en zijnen vader met zoodanig gevolg voor zijn bed ziende , riep
de Prins uit, dat hij een man des doods was, en verzocht de
aanwezigen ernstig , hem in eens van kant te helpen. Filips ver
zekerde hem evenwel, dat hij niet gekomen was om hem te doo
den , maar om hem vaderlijk te tuchtigen en tot zijn pligt terug
te brengen. Vervolgens gaf hij hem eene ernstige vermaning, deed
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hem opstaan , zond zijne bedienden weg en stelde hem onder be
waking. Men deed hem een rouwgewaad aantrekken en op een
rolbed slapen. De Prins was wanhopig. Weldra deed hij verschei
dene pogingen om zich het leven te benemen. Hij wierp zich in
het vuur , maar werd er door zijne bewakers met geheel verzengde
kleederen uit gered. Verscheidene dagen bragt hij door zonder
eenig voedsel te gebruiken, en at vervolgens zooveel balletjes
gehakt, dat hij er bijna van stikte. Ook zeide men, dat hij be
proefd had , zich met een diamant het leven te benemen , maar
dat de wacht het hem belet had; dat hij zijn bed met ijs had
opgevuld , op den togt gezeten had , ja , elf dagen geen voedsel
had gebruikt, welk laatste middel men toch denken zou dat
krachtig genoeg was. Toen Filips dan zijn' zoon zoo wanhopig
zag, raadpleegde hij andermaal de Heilige Officie, en kwam tot
het besluit , dat het beter was hem naar de wet ter dood te veroordeelen, dan te gedoogen dat hij zich met eigen hand om het
leven bragt. Om evenwel den schijn te redden , werd het bevel
heimelijk ten uitvoer gelegd. Men deed Don Carlos vergift innemen
in een kop bouillon , waardoor hij binnen eenige uren overleed.
Dit gebeurde toen hij zijn drie-en-twintigste jaar even ingetreden
was. Zijn dood werd verscheidene maanden lang verborgen gehou
den , en niet openlijk bekend gemaakt dan na Alva's overwinning
bij Jemmingen (1). Zoodanig was het verslag , door de Thou uit
mondelinge mededeelingen van De Foix en andere niet aangegeven
bronnen opgemaakt. Zekerlijk , zulk een verhaal is ver van aanspraak
te maken op onbepaald geloof. De geschiedschrijver was een tijd
genoot, maar hij was niet in Spanje, en het getuigenis van den
ingenieur kan natuurlijk niet zeer in aanmerking komen ten aan
zien van de regtszaak en de teregtstelling (zoo er al eene teregtstelling plaats vond); hoewel het afdoende is met betrekking tot
xaken , waarmede hij persoonlijk bekend was geweest. Voor het
overige , al wat men zeggen kan dat daaruit volgt , is het bestaan
van het algemeen gerucht , dat Carlos op slinksche wijze en
ten gevolge van een' raad, door de Inquisitie gegeven , om het
leven kwam.
Aan den anderen kant heeft men in al de brieven destijds uit
Madrid geschreven door personen , die uit hoofde van hunnen
stand en betrekkingen naar alle gedachten de waarheid moesten
(1) DE THOU, V. liv. XLIII. 433—437,
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weten , geen enkel woord gevonden , dat dienen kan om den gewelddadigen dood te bevestigen , dien Carlos zou hebben ondergaan (1).
De geheimschrijver Erasso, de pauselijke nuncius Castagna, de
Venetiaansche afgezant Cavalli , allen drukken de overtuiging uit,
dat 's Prinsen dood door zijn eigen buitensporig gedrag en prik
keling der hersenen te weeg gebragt is ; door beurtelings honger
te lijden en gulzig te eten; door zich in het vuur te werpen, door
zijn bed met ijs te verkoelen, en door dergelijke daden van wan
hoop. Bijna elk schrijver gewaagt van de weigering van den priester
om Carlos tot de bediening toe te laten, op grond dat hij beleden
had zeker iemand een doodelijken haat toe te dragen , waarbij
allen veronderstelden , dat zulks den Koning gold. Ook geloofde
men algemeen , dat Carlos van zins was zijnen vader te dooden.
De Nuncius vroeg Spinosa, toen ter tijd President van Kastilië,
of dat berigt waar was. „ Indien er niets meer te vreezen stond ,"
antwoordde de priester, „dan zou de Koning zichzelven door
andere maatregelen in veiligheid stellen ; maar de zaak was , zoo
mogelijk , nog erger." De Koning liet echter al de uitheemsche
gezanten bijeenkomen en verzekerde hun , dat dit verhaal valsch
was (2). Volgens Castagna, stelde de Prins, nadat hij in hechtenis
genomen was, verscheidene pogingen tot zelfmoord in het werk,
terwijl hij zich eindelijk vele dagen van voedsel onthield en bij
gevolg stierf, „maar op zijn sterfbed ernstig en als een verstandig
man redeneerde" (3).
De geschiedschrijver Cabrera, ambtshalve lofredenaar van Nlips II,
spreekt van den dood van Carlos als van een' natuurlijken , maar
laat de kenteekenen zijner ziekte in een' digten sluijer gehuld.
Hij berigt, dat de Prins verhoord en veroordeeld werd door eene
Commissie of junta , bestaan uit Spinosa , Ruy Gomez en den
Licentiaat Virviesca , maar dat hij door eene ongesteldheid ten
grave werd gesleept, waarvan hij den aard niet beschrijft (4).
(1) »In allen diesen Schreiben,» zegt RANKE, »so verschiedener Menschen
habe ich niemals auch nur eine leise Audeutung von einem schriftlichen oder
mündlichen Spruche, nirgcnds auch nur eine geringe Spur von einer gewaltsamen
Herbeiführuog dieses Todes gefunden. Sie wissen vielmehr samtlich nur von
einem sehr erklarlichen Verlaufe der Krankheit , auf welene eiu natürliches
Verscheiden folgte. » — Zur Geschichte , etc.
(2) RANKE, Zur Geschichte, etc.
(3) « Peró que prima sempre pareva che nel suo parlar dicessc cose vane e
di poco fondamento ed allora principio a discorrere gravementc e di huomo
prudente. » — Zur Geschichte , etc. , 26.
(4) CABRERA, Felipa el Prudente, lib. VIII.
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Llorente vond in de registers der Inquisitie niets ten bewijze
dat het Heilige Officie ooit den Prins veroordeeld of eenige regterlijke vervolging tegen hem ingesteld had. Hij meldt, dat Carlos
veroordeeld werd door eene Commissie, maar dat hij aan eene
ziekte, die hem overviel, kwam te sterven. Men moet bekennen,
dat die ziekte juist van pas kwam , en dat dergelijke ongesteldheden zeer gereedelijk personen aantasten , welke een dwingeland
uit den weg wenscht geruimd , maar daarbij tevens den schijn
gaarne gered wil zien. Het zou zeker vermetel zijn, het verhaal
van De Thou blindelings geloof te schenken , dat letterlijk door
Hooft (1) en door vele schrijvers van later tijd gevolgd is. A.an
den anderen kant zou het eene overdrijving van historische twijfelzucht zijn , Filips , alleen op grond van ontkennend getuigenis ,
van den moord zijns zoons vrij te spreken. Die aan het Hof ver
keerden geloofden niet aan de misdaad. Zij zagen er geene bewijzen
van. Natuurlijk zagen zij er geen. Filips zou er wel goed voor
zorgen , dat er geen bestond , indien hij gewild had , dat men
's Prinsen dood als een' natuurlijken beschouwen zou. Eene bewijs
voering a priori , welke het karakter van den verdachten beschul
digde en de buitengewone omstandigheden van tijd en plaats niet
in rekening brengt, is onvoldoende. Filips was door en door be
dreven in middernachtelijken moord. Wij zullen alras gelegenheid
hebben om de uitgewerkte en vernuftige wijze te verhalen , waarop
de vermoording van Montigny volvoerd en voor de geheele wereld
diep geheim gehouden werd, tot dat de brieven van den koninklij
ken moordenaar , na drie eeuwen uit hunne verborgenheid opgedolven werden en het gruwelijk geheim aan den dag kwam.
Ellips was tot elke misdaad in staat. Bovendien verklaart hij
zich , in zijnen brief aan zijne tante , Koningin Katharina van
Portugal (2) , bereid , als Abraham den Heer de uiterste gehoor
zaamheid te betoonen. „Ik ben besloten in deze zaak," zeide hij,
„ Gode mijn eigen vleesch en Hoed op te offeren , en zijne dienst
en het algemeene welzijn boven alle andere menschelijke beden
kingen te stellen" (3). Wanneer de brief aan Pius V het licht
(1) Nederl. histor. 179, 180.
(2) En niet de Keizerin, gemalin van Maximiliaan II , zoo als CABRERA
opgeeft, die den brief van den S1sten Januarij 1568 in het licht heeft gegeven
(1. VII. c. XXII. 475). RANKE heefe dien misslag verbeterd (Znr Geschichte
des Don Carlos etc.)
(3) « Mas en fin yo hè querrido hazer en esta parte sacriticio a Dios de mi
propria carne i sangre , i preferir su servicio i el beneficio i bien universal s
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ziet, zal het blijken , of het offer, dat de Vorst aldus zijnen God
bragt, nog verder ging dan de gevangenneming en veroordeeling
zijns zoons , of door de werkelijke slagting van het offer volkomen
ten uitvoer werd gelegd.
Wat den Prins zelven betreft , is het vrij zeker dat , zoo hij in
het leven ware gebleven , de Rijken der Spaansche Kroon eenen
dwingeland meer zouden hebben geteld. Van zijne vroegste jeugd
onderscheidde zich Carlos door de woestheid van zijn karakter.
Keizer Karel was met hem , toen veertien jaar oud , ten hoogste
ingenomen , bij hunne eerste ontmoeting na den afstand. Hij vleide
zich, dat de knaap tegelijk met zijnen naam zijn eigen krijgshaftigen geest geërfd had. Carlos luisterde met veel belangstelling als
zijn grootvader hem van zijne verschillende veldslagen verhaalde;
maar als er van de vlugt bij Inspruck gesproken werd, riep hij
herhaalde malen driftig uit, dat hij nimmer zou gevlugt zijn,
welke stelling hij, ondanks al de aangevoerde gronden van den
Keizer en tot diens bijzonder genoegen, bleef volhouden. De jonge
Prins hield veel van soldaten en luisterde gretig als er over oorlog
gesproken werd. Ook had hij de gewoonte om de namen te ont
houden van alle krijgsoversten , die volgens het gebruik den vermoedelijken erfgenaam der Kroon ;vdikwijls hunne opwachting kwa
men maken , en om hun een plegtigen eed af te vorderen , dat zij
hunne verbindtenissen zouden nakomen (1). Men heeft echter geene
andere sporen van krijgstalent van hem overgeleverd. „Hij was
listig , heerschzuchtig , wreed , driftig ," zegt de gezant Suriano ,"
afkeerig van grappenmakers, een vriend van soldaten" (2). Zijn
aangeboren wreedheid schijnt van kindsbeen af in hem opmerkelijk
geweest te zijn. Als hij van de jagt terugkeerde , plagt hij hazen
en andere dieren de keel af te snijden, en zich met hunne doodstuipen te vermaken (3). Ook schepte hij er dikwerf behagen in,
ze levend te roosteren (4). Eens ontving hij eene zeer groote slang
ten geschenke van iemand , die goed scheen te weten , waarmede
las otras considerationes umanas , » etc. Brief van Filips bij CABRERA , VII.
XXII. 475 , V. lib. VIII. 405—501.
(1) »Ed egli in collera reiterö con maraviglia eriso di S. M. e dei circonstanti che egli mai non sarebbe fuggito. » BADOVARO , MS.
(2) »E animoso , accorto , crudele , ambitioso, inimicissimo di buffoni ,
amicissimo di soldati. » — SURIANO, MS. — (3) STRADA, VIII. 313.
(4) » Dimostra di haver un animo Sero , e tra H effetti che si raccontavano
uno è che alle volte che da la caccia li veniva portato liepre o simile animale,
si diletta di vederli arrostiti vivi. » — BADOVARO , MS.
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hij dezen zonderlingen jeugdigen Prins meest genoegen kon doen.
Eenigen tijd daarop beet echter het lievelingsdier zijn' meester in
den vinger , waarover Don Carlos onmiddellijk wraak nam door
het den kop af te bijten (1).
Hij maakte zich geweldig boos, toen er gezegd werd, dat de
Prins die vermoedelijk uit zijns vaders huwelijk met de Engelsche
Koningin zou voortspruiten , eenmaal over de Nederlanden heerschen
zou, en zwoer dat hij hem zou uitdagen tot een strijd op leven
of dood, ten einde zulk een inbreuk op zijne regten te voorkomen.
Zijn vader en grootvader schepten veel vermaak in deze opwelling
van toorn (2) , maar het was besloten , dat de wereld nimmer deze
broederlijke oogmerken ten uitvoer zou zien leggen tegen het kind ,
dat nimmer geboren zou worden.
Kortom , woeste drift schijnt de hoofdtrek in het karakter van
den ongelukkigen Carlos geweest te zijn. Zijn leermeester, een
man van kunde en verdienste, die de eerwaarde Juan genoemd
werd (3), trachtte die overgroote vurigheid van gestel te bekoelen
door in het boek van Cicero de officüs dagelijks met hem te lezen.
Noch Tullius' welsprekendheid echter, noch de lessen van den
eerwaarden Juan, maakten den minsten indruk op dit zoo woest
karakter. Naarmate hij ouder werd, werd hij niet verstandiger of
minzamer. Hij gaf zich vroegtijdig reeds aan grove ongebondenheden over. Al het geld , dat men hem als kind gaf , verkwistte
hij aan vrouwen van zeer slechten naam , en wanneer hij van geld
ontboot was , gaf hij haar zijne kettingen , gedenkpenningen , en
zelfs de kleedingstukken , die hij droeg (4). Hij vond er vermaak
in, fatsoenlijke vrouwen te beleedigen, als hij ze op straat ont
moette , en ze met de grofste taal en gebaren te beschimpen (5).
Daar hij wreed , listig , driftig en losbandig was , scheen hij vele
der ergste eigenschappen van een waanzinnige in zich te veree
nigen. Dat hij naar alle waarschijnlijkheid zulk een ongelukkige
was , dat is het gewigtigste wat men tot verdediging van zijn
gedrag kan bijbrengen. Bij eene poging om eene vrouw geweld
aan te doen , tijdens zijn verblijf aan de hoogeschool van Alcala ,
viel hij van een steenen trap , ten gevolge waarvan hij langen tijd
(1) » E essendo U donato una Mscia ecodorella molto grande , ed essa havendo
H dato mi morso a mi dito egli subitamente coi denti gli spicco la testa. •/ — IbiJ.
(2) «Con somma allegrezza inteso.» — Ibid.
(3) II precettore suo è nominato l'honorato Giovanni , che è di quelli belli
costumi , che si possano desiderar in alcun altro Spagnuolo. » — Ibid.

(4) BADOVARO, MS. — (5) BRANTÓME, II. 117.
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met een zwaar gekwetst hoofd het bed moest houden. Men heeft
verondersteld , dat hierdoor zijne hersenen gekrenkt zouden zijn (1).
De trekken van wreedheid, die men van hem gedurende zijn
kortstondig leven vermeldt , zijn zoo talrijk , dat de menschheid
naauwelijks verlangen kan , dat het verlengd ware geworden. Toen
eens eenige droppelen waters op zijn hoofd gevallen waren uit
een venster, terwijl hij op straat was, gaf hij zijne lijfwacht
uitdrukkelijk bevel , het huis tot den grond toe te verbranden en
al de bewoners over de kling te laten springen. De soldaten
gingen dit bevel terstond ten uitvoer brengen, maar keerden,
menschelijker dan hun meester, met de verontschuldiging terug,
dat het heilig Sacrament der stervenden op dat oogenblik juist
daar in huis gebragt was. Dit beroep op 's Prinsen bijgeloovigheid
schortte gelukkigerwijze de volvoering van de misdaad op, welke
zijne onbegrijpelijke boosaardigheid beraamd had (2). Bij eene
andere gelegenheid verzuimde een edelman , die naast zijne kamer
sliep , op het schellen van den Prins oogenblikkelijk te komen.
Zoodra zijn achtelooze dienaar verscheen, sprong de Prins op
hem toe, greep hem in zijne armen en was op het punt om hem
het venster uit te werpen, toen de kreten van den ongelukkigen
kamerheer de opmerkzaamheid trokken en deze dientengevolge
gered werd (3).
De Kardinaal Spinosa had eens toevallig aan zijn paleis een'
tooneelspeler opgehouden, die een lievelingsrol van Don Carlos op
diens uitdrukkelijk bevel te vervullen had. Woedend over dit
oponthoud greep de Prins den priester , zoodra deze in het paleis
kwam , bij den strot , rukte zijn degen uit de schede en zwoer
bij de ziel zijns vaders , dat hij hem terstond het leven zou be
nemen. De Groot-Inquisiteur viel voor hem op de knieën en
smeekte om genade ; maar het is waarschijnlijk , dat alleen het
binnenkomen van den Koning hem het leven redde (4).
Dikwijls was iets belagchelijks met het gruwzame gemengd in
deze ontembare vlagen vaa woede. Don Pedro Manuel, zijn ka
merheer, had eens op last van den Prins voor dezen een paar
laarzen besteld. Toen zij te huis gebragt werden, waren zij onge(1) HOOFT, V. 179. Vergelijk STRADA, I. 213. Zie ook Belacion de lo
sncedido en la enfermedad del Principe , nuestro Senor , por el Doctor Olivarez ,
medico de su camara. Papiers d'Etat de Granvelle, VI. 587. aqq.
(2) CABBERA, liv. VII. c. XXII. p. 470.
(3) CABRERA, VII. 470.

(4) Ibid. BRANTOME, art. Philippe II., II., 115.
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lukkig te naauw. Nadat de Prins vruchteloos beproefd had ze
aan te trekken, stoof hij op in razende drift. Hij zwoer, dat het
de schuli l was van Don Pedro, die zelf altijd naauwe laarzen
droeg, maar verzekerde tevens , dat zijn vader werkelijk er de
geheime oorzaak van was. Hij gaf den jongen edelman een klap
omdat deze dus met den Koning tegen zijn gemak zamenspande,
en liet de laarzen vervolgens in kleine stukjes hakken, stooven en
toemaken. Daarop ontbood hij den schuldigen schoenmaker en beval
hem zijne eigene laarzen, aldus in een hutspot herschapen, op te
eten. De ongelukkige ambachtsman , die zijn leven reeds verbeurd
achtte, was wel in zijn schik, dat hij er met deze straf afkwam.
Zelfs de magtige Alva kon zijne geweldige drift niet ontgaan.
Gelijk allen, in welke zijn vader vertrouwen stelde, was de Her
tog hatelijk in de oogen van den vermoedelijken erfgenaam der
Kroon. Don Carlos verfoeide hem met al de kracht van zijn be
krompen ziel. Hij haatte hem, zoo als slechts een brave door zulk
een booswicht gehaat verdiende te worden. De Kroonprins had
de Nederlanden onder zijne bescherming genomen. Hij had zelfs
het plan gevormd, om zich heimelijk derwaarts te begeven , en kon
daarom zijn' toorn niet verbergen bij de aanstelling van den Her
tog. Het staat te betwijfelen, of het land bij de vervulling zijner
wenschen gewonnen zou hebben. Mogelijk hadden de streken van
zulk een kwaadaardigen aap zelfs meer onheil gesticht, dan de
knellende en forsche dwingelandij van een' Alva. Toen de nieuw
benoemde Kapitein-Generaal vóór zijn vertrek den Infant zijne op
wachting maakte, scheen het den Hertog tot zijne verbazing, alsof
hij onverhoeds het hol van een wild beest binnengetreden was.
Met een woedend gehuil sprong Don Carlos op hem toe, terwijl
hij een dolk in de hand zwaaide. Hij weet het aan hem, dat hij
zich dus van de landvoogdij der Nederlanden verstoken zag. Hij
zwoer, dat Alva zijne zending nimmer vervullen, noch levend van
hem wegkomen zou. Hij was gereed om die bedreiging met zijn
dolk ten uitvoer te brengen, toen de Hertog zich ging verweren.
Er volgde eene hevige worsteling. Beiden rolden te gelijk op den
grond , de Prins beet en sloeg om zich heen als een bezetene ; de
Hertog verdedigde zich zoo goed hij kon, zonder het leven van
zijnen bestrijder in gevaar te brengen. Vóór dat de strijd beslist
was , maakte de aannadering van eene menigte personen een einde
aan het schandelijk tooneel (1). Zoo veel doenlijk werd er een beta(1) CABREBA , liv. VIII. c. XIII. 442, 443.
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melijke sluijer geworpen over het gebeurde , en de Hertog vertrok
om zijne zending te vervullen. Nog vóór het jaar ten einde was,
bevond zich de Prins in de gevangenis, die hij nooit levend ver
laten heeft.
Het uiterlijk van Don Carlos was even wanschapen als zijn
geest. Zijn hoofd was naar evenredigheid buitengemeen groot,
zijne beenen onregelmatig gegroeid, de eene schouder hooger en
het eene been langer dan het andere (1). Met gelaatstrekken,
welke naar die van zijnen vader zweemden, maar van eene donkerkleurige, in plaats van eene blanke huid, met eene woeste en
tevens onnoozele uitdrukking op zijn gelaat, en met een karak
ter als wij geschetst hebben naar het getuigenis van degenen, die
hem goed kenden, is het inderdaad zonderling, dat hij ooit door
de tooverroede der poëzij in een' romanheld moest herschapen wor
den. Even wreed en listig als zijn vader, even waanzinnig als zij
ne overgrootmoeder, heeft hij een naam achtergelaten, waaraan
zelfs zijn duister en geheimzinnig uiteinde geen belang kan bijzetten.
(1) »Ha la testa di grandezza sproportionata al corpo, di pelo nero e di
debole complessione- » BADOVARO, MS.
« Se bene è simile al padre di faccia , è perö dissimil di costumi. « —
SURIANO, MS.
« Carolus , praeter colorem et capillum , ceterum corpore mendosus : quippe
humero elatior et tibia altera longior erat, nee minus dehonestamectum ab
indole feroci et contumaci. — STRADA, X. 509.
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Voortdurende en buitensporige wreedheid der regering. — Teregtstelling van Antonie van Slraalen , van Roode Roede Speüe. —
De Prins van Oranje door zijne vrienden in DuitsMand aange
maand om zicJi stil te houden. — Heldhaftige gezindheid van
Oranje. — Zijne godsdienstige meeningen. — Hoe hij verdraag
zaamheid zoekt te bewerken. — Zijn warme godsvrucht. — Zijn
openlijke briefwisseling met den Keizer. — Zijne Regtvaardiging,
zijne Waarschuwing en andere zijner geschriften in hoofdtrekken
geschetst. — De Prins trekt met eene aanzienlijke krijgsmagt
den Rijn over. — Overtogt der Maas bij Stokhem. — Hij zoekt
Aha slag te leveren. — De Hertog vast besloten zich in geen
gevecht in te laten. — Zijn tegenwoordige toestand met zijne
voorgaande stelling in Friesland vergeleken. — Meesterlijk krijgsbeleid van den Hertog. — Schermutseling bij de Ghete. — Ne
derlaag van Oranjes leger. — Dood van Hoogstraaten. — Vereeniging met Genlis. — Alva blijft bij zijn oorspronkelijk plan. —
De Prins trekt de grenzen van Frankrijk over. — Briefwisseling
tnsichen Karel IX en Oranje. — 's Prinsen leger te Straatsburg
afgedankt. — Granvelles opmerkingen over den toestand van den
Prins. — Zegepralende houding van Alva. — Feesten te Brussel. —
Aha rigt zichzelven een kolossaal standbeeld op in het kasteel
van Antwerpen. — De Keizer treedt bij Filips tusschenbeide. —
Vertoog door zes Keurvorsten bij den Keizer ingediend. — Zending
van den Aartshertog Karel naar Spanje. — Zijne onderhandelingen
met Filips. — Openlijke en geheime briefwisseling tusschen den
Koning en den Keizer. — Maximiliaans dubbelhartigheid, — De
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bemiddeling plotseling afgebroken. — Uitvlugt door Granvelle den
Koning aan de hand gedaan betrekkelijk het Passausche verdrag.

Na het plan van Graaf Lodewijk dus verijdeld en den opstand
ia Friesland gedempt te hebben , keerde de Hertog in zegepraal
naar Brussel terug. Wel verre van door den voorspoed zijner wa
penen verzacht te zijn, hervatte hij met nieuwe kracht het beulswerk, dat staande zijn schitterenden veldtogt in het Noorden voor
een' korten tijd was opgeschort. Wederom rookten de altaren van
slagtoffers ; het hangen , verbranden , verdrinken , onthoofden scheen
bestemd om het voortdurend werk van zijn beheer te zijn, zoolang
er menschelijke ligchamen over waren, waarop zijn dolle wraak
zucht zich ontladen kon (1). Vier mannen van aanzien werden
kort na zijn terugkeer in de hoofdstad ter dood gebragt. Men
had hen vooraf reeds zoodanig gefolterd , dat het noodzakelijk was
hen naar het schavot te vervoeren en daar op stoelen vast te
binden, om hen te kunnen onthoofden (2). Deze vier teregtgestelden waren een Friesch edelman , Galama genaamd , de geheimschrijvers van Egmont en Horne, Backerzeel en La Loo, en de
aanzienlijke Burgemeester van Antwerpen, Antonie van Straalen.
De gevangenneming der drie laatstgemelde personen, gelijktijdig
met die der beide Graven , is in een voorgaand hoofdstuk verhaald.
Wat van Straalen betreft, de diensten welke hij aan de Nederlan
den gedurende zijne lange en eervolle loopbaan bewezen had,
waren zoo uitstekend geweest , dat zelfs de Bloedraad , bij het
opzenden der stukken van zijn proces aan Alva , voor het opmaken
van zijn vonnis, door een gevoel van menschelijkheid getroffen
werd. Zoo bezwaard voelden zij zich over de ter doodbrenging
van een' man , die onder andere verdienstelijke handelingen, bijna
al de geldmiddelen had verschaft voor den schitterenden veldtogt
in Picardië, welke den aanvang van Filips' regering opgeluisterd
had , dat zij zijdelings aanduidden , dat men hem vergiffenis be
hoorde te schenken. Maar de aanbeveling van genade, al kwam
zij ook van de lippen van tijgers, druipende van menschenbloed,
vond bij den dwingeland geen het minste gehoor. Het scheen
(1) BOR IV. 247, 248.
(2) J. P. VAN CAPPELLE, Bijdragen tot de geschiedenis der N'ederl. 231.
VAN METEREN, f°. 61.
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gepast, dat de man, die de zenuwen des oorlogs verschaft en
alzoo tot die niet te vergeten reeks van zegepralen medegewerkt
had, in het lot zou deelen van den held, die de lauweren had
ingeoogst (1).
Honderden onbekende martelaars gingen nu denzelfden weg
naar de andere wereld op, waar zij zekerlijk verdienden hun loon
te vinden , indien ooit standvastige verkleefdheid aan hun geloof
en een rustig vertrouwen op God te midden van folteringen en
dood te afgrijselijk om te verhalen , daar boven genade gevonden
hebben. De Roode Roede, zooals de Provoost van Braband bij
het volk genoemd werd , was nooit werkeloos. Hij vloog van
dorp tot dorp , de geheele provincie door , en voerde de bloedige
bevelen zijner meesters met eene vaardigheid uit, die hem regt
van harte ging (2). Desniettemin was het besloten, dat zijne
loopbaan al spoedig op hetzelfde schavot zou eindigen, waar hij
zoo lang had dienst gedaan. Deels uit een luim, deels uit een
onverbiddelijk en grillig gevoel van regtvaardigheid , liet zijn
meester den scherpregter nu ophangen, die zich zoo onvermoeid
in zijne dienst beijverd had. Het vonnis, dat bij zijne teregtstelling op zijne borst was vastgehecht, hield in, dat hij zich
aan vele kwade praktijken schuldig had gemaakt; dat hij vele
personen zonder schriftelijk bevel ter dood had gebragt, en aan
den anderen kant zich had laten omkoopen om vele schuldigen
heimelijk aan de straf te onttrekken (3). De lezer kan oordeelen ,
welk van beide artikelen den meest voldoenden grond voor zijn
vonnis opleverde.
Onder al deze zegepralen van Alva had de Prins van Oranje
zijne zelfbeheersching niet verloren. Zijne stoute, schrander be
dachte en zorgvuldig aangelegde ontwerpen waren , het eene na
het andere, mislukt. Villers was bij Dalem geheel en al verslagen,
Cocqueville in Picardië in de pan gehakt, en nu had de dappere
en ervaren Lodewijk eene volkomene nederlaag in Friesland on
dergaan. De kortstondige voorspoed der Nederlanders bij Heiliger
Lee was weggespoeld in de bloedstroomen van Jemmingen. De
dwingelandij stak het hoofd op , trotscher dan ooit , de Neder
landen kropen voor haar, angstvalligei' dan ooit te voren. De
(1) BOR, VAN CAPFELLE, HOOFT, ubi supra. De laatste woorden des
Burgemeesters, toen hij zijn hals voor den slag des scherpregters boog, waren :
- voor wel gedaan , quaelyck beloont. » — VAN CAPPELLE , 232.
(2) BOR, IV. 248. "
(3) Ibid, V. 269, 270. HOOFT, V. 191.
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vrienden, op welke Willem van Oranje in Duitschland steunde,
die nooit met geestdrift zijne zaak waren toegedaan , hoe trouw
hartig en gul ook velen hunner waren , begonnen nu koel en
angstvallig te worden. Maanden geleden reeds , hadden zijne getrouwste en welwillendste bondgenooten , als de Landgraaf van
Hessen en de Hertog van Wurtemberg , zoowel als de minder
te betrouwen Augustus van Saksen , ernstig hunne meening te
kennen gegeven, dat hij onder de bestaande omstandigheden best
zou doen met stil zittende den loop der gebeurtenissen gade te
slaan.
Het was bekend , dat de Keizer aan Filips met aandrang ge
schreven had over de door hem gevolgde staatkunde in de Ne
derlanden in het algemeen, en betrekkelijk de stelling van Oranje
in het bijzonder. Allen , van den Keizer aan tot op den geringsten vorst, schenen thans van oordeel, dat de Prins best zou
doen met te rusten; dat hij inderdaad verpligt was om den uit
slag van dat vertoog af te wachten (1). „ Uwe Hoogheid moet
stilzitten ," zeide Augustus van Saxen. „ Gij moet hand noch voet
verroeren ter zake van de te gronde gaande Nederlanden ," zeide
de Keizer. „ Geen soldaat — ruiter , voetknecht , noch dragon
der — mag op het gebied des Rijks geworven worden. Zoo gij
den Rijksvrede stoort en ons met onzen uitnemenden broeder en
neef Filips in onmin brengt, de gevolgen zijn voor uwe eigen
rekening. Gij hebt niets te doen dan u rustig te houden en zijn
antwoord op onzen brief af te wachten" (2). Maar de Prins wist
hoeveel invloed zijn stilzitten zou hebben op de zaak van vrij
heid en godsdienst. Hij wist , hoeveel uitwerking , naar alle waar
schijnlijkheid , de brief van den Keizer op het hart van Filips
zou doen. Hij wist, dat hoe donkerder wolken zich zamenpakten
over dat land des vloeks , aan welks verdediging hij zijn leven
had toegewijd, het hem des te dringender verboden was, zijn
aangezigt er van af te wenden in deze dagen van benaauwdheid.
Het was omtrent dezen tijd, dat in zijn gemoed eene diepe
verandering plaats greep. Tot dusver, hoewel in naam aan de
gemeenschap der oude Kerk gehecht , had noch zijn levensloop ,
noch de gewone rigting van zijnen geest, hem er toe geleid om
(1) Correspond. de Philippe II., II. 786. Archives et Correspondance, III.
130—136, 144, 145, 214—219.
(2) Correspond. de Gnill. Ie Taeiturne, III. I—19. Archives et Correspond.,
III; 130, sqq.
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zich ernstig bezig te houden met de dingen, die boven zijn. De
strenge pligten , de ernstige aard van de zaak , waaraan zijn le
ven voortaan toegewijd zou zijn, hadden hem er reeds toe gebragt , om de wezenlijke kenmerken van het Christendom van
naderbij te beschouwen. Hij had zich nu voor zijn leven aangegord als een kampvechter voor de Hervorming (1). De Hervor
ming was voortaan zijn vaderland, de kring waarin zich zijn pligt
en zijne genegenheid bewogen. De Hervormden, waar zij ook
mogten wonen, in Frankrijk, Duitschland , de Nederlanden, of
Engeland , werden zijne broeders. Zijn geest had echter een hooger vlugt genomen, dan die der uitstekendste Hervormers. Zijn
doel was niet eene nieuwe leer, maar godsdienstvrijheid. In eene
eeuw , toen het denken eene misdaad was , en toen dweeperij en
vervolgzucht Roomschen en Lutherschen , Calvinisten en Zwinglianen kenmerkte, had hij het gewaagd gewetensvrijheid aan te
kondigen als een verheven doel , waarnaar edele zielen behoor
den te streven. In eene eeuw , waarin verdraagzaamheid zonde
was , had hij den moed haar te vereeren als een' heiligen pligt.
Zijn laatste raad aan de Hervormden in de Nederlanden , toen
hij hen in de lente van 1567 voor eene poos verliet, was, alle
minder beduidend verschil in godsdienstige vereeniging op te los
sen. Die van de Augsburgsche Confessie en die van de Calvinis
tische Kerk , in hunne eigene meening even onvatbaar om zich
met elkander te vereenigen als olie en water, waren zijns oor
deels vatbaar voor vriendschappelijke ineensmelting (2). Krachtig
beriep hij zich op de welgezinden en magtigen van invloed on
der alle partijen , om zich in ééne gemeenschappelijke zaak tegen
de onderdrukking te vereenigen. Zelfs terwijl hij dagelijks meer
en meer de zaak der gezuiverde Kerk begunstigde, en dagelijks
afkeeriger werd van de verdorvenheid van Rome, was hij echter
gezind om alle vormen van godsvereering te dulden , en het aau
de rede over te laten om de dwaling te bestrijden.
Zonder den minsten zweem van kwezelarij of dweepzucht , was
hij een diep godsdienstig man geworden. Tot dusver was hij
(1) De Prins ging stap voor stap over tot de Hervormde godsdienst, en
het was niet vóór den 23sten October 1573, dat hij openlijk het Avondmaal
genoot in eene Calvinistische vergadering , maar waar , wordt niet gemeld. —
Zie VAN WLJN op WAGENAAR , VI. 73 , en VAN DER WALL , Privilegie van
Wort, bl. 149, N°. 7.

(2) WAGENAAR, Vaderl. Hist., VI. 227, 228. Hoon, IV. 132, 133.
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slechts een man van de wereld en een staatsman geweest; maar
van dezen tijd begon hij rustig te steunen op Gods voorzienig
heid in al de gewigtige voorvallen van zijn leven , dat zoo rijk
was aan lotwisselingen. De brieven, die hij schreef aan zijne ver
trouwdste vrienden , die alleen door henzelven gelezen mogten
worden , en waarin geene andere oogen een blik geslagen heb
ben, dan na verloop van bijna drie eeuwen , bewijzen overvloe
dig zijn opregt en eenvoudig vertrouwen op God. Dit gevoel was
niet door hem aangenomen , met oogmerk om anderen te mislei
den , maar hij koesterde het als een steun in het verborgen voor
zichzelven. Zijne godsdienst strekte hem niet tot een dekmantel
voor zijne ontwerpen , maar was hem een troost in tegenspoed.
In zijn' brief van instructie aan zijn' vertrouwdsten zaakgelastigde,
Johan Bazius , gaf hij , terwijl hij zich vrijuit ten gunste van de
Protestantsche beginsels verklaarde , zijn' uitersten afkeer te ken
nen van de vervolging van Katholieken. „ Zoo wij eenige stad
of steden in onze magt krijgen ," schreef hij , „ laat dan de Papistische gemeenten zoo veel als mogelijk is ontzien en beschermd
worden (l). Na de vreesselijke nederlaag bij Jemmingen had hij
aan Lodewijk geschreven en hem in de hartelijkste bewoordin
gen over den ongelukkigen uitslag van den veldtogt getroost.
Geen woord van verwijt ontsnapte hem , alhoewel zijn broeder
na den slag van Heiligerlee de kiïjgsbewegingen in Friesland be
stuurd had op eene wy'ze, die geheel in strijd was met zijn
eigen raad. Hij had hem ontraden slag te leveren , en voorspeld ,
dat een nederlaag er het gevolg van zou zijn (2) ; maar nadat de
slag gestreden en een verpletterende nederlaag geleden was , adem
de zijne taal slechts onwankelbare berusting in Gods wil en voort
durend vertrouwen op zijn' eigen moed. „ Gij kunt wel verze
kerd zijn , broeder , " dus schreef hij , „ dat mij nooit iets meer
gesmart heeft, dan het jammerlijk ongeluk, dat u overkomen is,
om vele redenen, die gij gemakkelijk gissen kunt. Bovendien hin
dert het ons zeer in het werven , waarmede wij bezig zijn , en
heeft grootelijks de harten verkoeld van degenen , die anderzins
bereid zouden geweest zijn om ons te helpen. Desniettemin, daar
het Gode dus behaagd heeft, is het noodig , geduld te hebben
en den moed niet te verliezen; ons schikkende in Zijn' godde(1) H Sachtmoedigheyt ende deuchtsamkeit. » — Archives etc., III. 196—200.
(2) Archives et Oorrespondance etc., 257—261.
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lijken wil , gelijk ik voor mij besloten heb te doen in al wat er
gebeuren mag , en steeds voort te gaan in ons werk met Zijn'
almagtigen bijstand." Saevis tranqmllm in undis; nooit was hij
rustiger, dan wanneer de storm het wildst, de nacht het don
kerst was. Hij putte zijn' troost en frischte zijn moed op aan
de onuitputtelijke bronnen der goddelijke genade.
„ Morgen vertrek ik ," schreef hij aan de onwaardige Anna van
Saksen , „ maar wanneer ik zal terugkeeren , of wanneer ik u zien
zal, kan ik, op -mijne eer, u niet met zekerheid zeggen. Ik heb
besloten mij te stellen in handen van den Almagtige, dat Hij
mij geleiden mag, waarheen het hem belieft dat ik gaan zal.
Ik zie alleszins , dal ik bestemd ben , dit leven in kommer en moeite
door te brengen , waarmede ik wel te meden ben , aangezien het
den Almagtige dus behaagt; want ik weet, dat ik nog grooter
tuchtiging verdiend heb. Alleen smeek ik Hem , mij genadig sterk
te te zenden, om met geduld te lijden."
In Mei 1568 had Keizer Maximiliaan plegtig den Prins van
Oranje gevergd, de wapenen neder te leggen en van alle ligtingen en heimelijke maatregelen tegen den Koning van Spanje en
den Rijksvrede af te zien. Hem werd bevolen aan deze vordering
gehoor te geven , op straffe van anders alle regten , leengoede
ren , privilegiën en giften , van wege den Keizer aan hemzelven
of zijne voorzaten verleend , te verbeuren , en in de zwaarste
ongenade, straf en boeten van het Rijk te vervallen.
Op deze oorkonde antwoordde de Prins in Augustus , nadat
hij middelerwijl slechts weinig acht geslagen had op de daarin
vervatte aanmaningen. Nu de Keizer, die in het eerst welwillend
geweest was , zijne onderneming met misnoegen had begonnen te
beschouwen , vertraagde hij niet in zijne eigen pogingen om een
leger op de been te brengen. Eén voor één werden diegenen onde Rijksvorsten , die het standvastigst geweest waren , koeler ,
naarmate de dwingelandij sterker werd; maar de vurige ijver van
den Prins werd door hunne moedeloosheid evenmin verkoeld, als
door de nederlaag bij Jemmingen , die er de oorzaak van ge
weest was. In Augustus beantwoordde hij des Keizers brief, eer
biedig, maar met warmte. Hij klaagde nog immer de dwingelan
dij van Alva en Granvelles kunstgrepen aan met die krachtige
welsprekendheid, welke hem steeds ten dienste stond, terwijl hij,
als gewoonlijk, voor het uiterlijk een' bijna overdreven eerbied
voor zijnen vorst bleef betoonen. „ Het liet zich niet vermoeden ,"
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zeide hij, „dat Zijne Majesteit, een goedig en liefderijk Koning,
ooit zulke wreedheden beoogd had, als die welke kortelijk in den
brief geschetst waren ; maar het was zeker , dat de Hertog van
Alva ze allen begaan had op eigen gezag. Hij vertrouwde daar
enboven , dat de Keizer na het lezen der Regtvaardiging , welke
de Prins onlangs in het licht gegeven had , de redenen , waar
om hij de wapenen had opgevat , naar waarde zou weten te
schatten. Hij hoopte , dat Zijne Majesteit nu zijnen wederstand
als regtvaardig , Christelijk en dienstig tot den algemeenen vrede
beschouwen zou. Hij verklaarde te gelooven , dat Zijne Majes
teit , wel verre van hem eenigen hinderhaal in den weg te leg
gen , voortaan veeleer aan de arme en verdrukte Christenen hulp
zou bieden , zoo als Zijne Majesteit geroepen en geregtigd was ,
om de laatste toevlugt der verongelijkten te zijn (1).
De Regtvaardiging tegen den valscJien blaam zijner belast-eraars
door den Prins van Oranje, waarop de Prins dus verwees, is in
een voorgaand hoofdstuk vermeld. Dit merkwaardig stuk was op
gesteld op raad zijner vrienden, Landgraaf Wilhelm en Keurvorst
Augustus (2) , maar het was niet het eenige Staatsstuk , 'twelk
de Prins in dit gewigtig tijdvak het licht deed zien. Hij vaar
digde eene uitdrukkelijke oorlogsverklaring uit tegen den Hertog
van Alva; hij rigtte eene plegtige en welsprekende vermaning of
oproeping tot al de bewoners der Nederlanden (3). Deze staatsstukken zijn uiterst gewigtig en belangwekkend. De gekozen be
woordingen toonen de bedoelingen en den geest , waardoor de
Prins bewogen werd, toen hij zich het eerst in den worstelstrij d
begaf. Zonder den Prins en zijne krachtige pogingen in dit tijds
gewricht, zou er waarschijnlijk nimmer eene vrije Nederlandsche
Republiek geweest zijn. Even zeker is het, dat, zonder de hoog
ste geestdrift voor burgerlijke en godsdienstvrijheid bij het meerderdeel van het Nederlandsche volk , de pogingen van den Prins
geen goed gevolg zouden gehad hebben. Hij kende zijne landgenooten , terwijl zij, van den aanzienlijkste tot den geringste, hem
als redder beschouwden. Zy verlangden echter geene omwente
ling. De Prins kwam om te handhaven , niet om overhoop te
werpen. De vrijheid , welke de Nederlanden genoten hadden tot
(1) Zie den brief bij GACHARD , Correspondance de Guillaume Ie Tacitnrne,
III. 1—19.
(2) Archives etc. de la maison d'Orange , III. 183—186.
(3) De oorlogsverklaring bij BOR, IV. 253, 254.
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op de regering van het Bourgondisch Vorstenhuis , — de her
stelling van deze was 's Prinsen doel. De houding, welke hij thans
aannam, is eenig in de geschiedenis. Deze verdediger van de
zaak eens volks ontrolde geen omwentelingsbanier. In al zijne
openlijke oorkonden bewees hij uiterlijk hulde aan het gezag des
Konings. Door eene verdichting , niet zonder wijsgeerigen zin ,
onderstelde hij dat de Vorst niet in staat was de misdaden te
begaan, welke hij den Onderkoning ten laste legde. Dus nam hij
niet het karakter aan van een opstandeling in de wapenen tegen
zijnen Vorst, maar krachtens zijn eigen regt als onafhankelijk
Vorst wierf hij troepen en voerde oorlog tegen een' Landvoogd,
wien hij bij voorkeur beschouwde als ontrouw aan de bevelen
zijns meesters. In het belang van Filips, dat verondersteld werd
één te zijn met het welzijn des volks, vatte hij de wapenen op
tegen den dwingeland, die beide opofferde. Dit masker van ge
trouwheid zou zijn hoofd , dit wist hij volkomen , nimmer van
het blok redden ; maar sommige verheven geesten als de zijne
konden zich misschien door een edelaardig schijnbetoog laten
medeslepen , • hetwelk de zaak des volks zocht te sterken door
den Koning deugd toe te schrijven.
En dus trad de beheerscher van een onbeduidend , klein vor
stendom stoutmoedig op om met den magtigsten Monarch der
wereld krijg te voeren. Op zijn eigen kosten , en met bijna bovenmenschelijke inspanning, had hij omtrent dertigduizend man
bijeengebragt. Nu kondigde hij stoutweg der wereld, en inzonder
heid den inwoners der provinciën, zijne beweegredenen, voornemens
en verwachtingen aan.
„Wij, bij de gratie Gods Prins van Oranje," zoo luidde zijne
verklaring van den 31"™ Augustus 1 568, „saluut aan alle getrouwe
onderdanen van Zijne Majesteit. Aan weinigenis het onbekend, dat
de Spanjaards lang reeds gezocht hebben , het land naar hun goed
vinden te regeren. Misbruik makende van Zijner Majesteits goed
willigheid, hebben zij hem overgehaald tot het besluit om de
Inquisitie in de Nederlanden in te voeren. Zij zagen wel in, dat,
indien de Nederlanders zich konden laten bewegen de invoering
er van te dulden, zij alle bescherming hunner vrijheid zouden
kwijt raken; daarentegen, indien zij zich tegen de invoering verzetteden, dat zij die rijke provinciën als een uitgestrekt veld voor
de plunderzucht zouden openstellen. Wij hadden gehoopt, dat
Zijne Majesteit, de zaak ter harte nemende, zijne erflanden voor
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zulk een' volslagen ondergang zou bewaard hebben. Wij hebben
onze verwachtingen ijdel bevonden. Het is ons onmogelijk, uit
hoofde van de trouwe dienst , die wij Zijner Majesteit schuldig
zijn, en wegens ons waarachtig medelijden met de getrouwe on
derdanen, nog een oogenblik langer zulke moorden, rooverijen,
schennissen en doodsangst rustig aan te zien. Wij zijn bovendien
verzekerd , dat Zijne Majesteit omtrent de zaken in de Nederlanden
verkeerdelijk is ingelicht. Wij vatten derhalve de wapenen op,
om ons met de hulp van den genadigen God, die een vijand is
van alle bloeddorstigheid, tegen de gewelddadige dwingelandij
der Spanjaarden te verzetten. Blijmoedig gezind om voor die zaak
ons leven en al ons wereldsch vermogen op het spel te zetten,
hebben wij nu, Gode zij dank, een uitmuntend leger van ruiters,
voetknechten en geschut, geheel op onze eigen kosten op de been
gebragt. Wij roepen alle getrouwe onderdanen in de Nederlanden
op om ons te komen helpen. Laat hen den uitersten nood des
lands, het gevaar van eeuwige slavernij, dat henzelven en hunne
kindereu bedreigt, en dat van de geheele uitroeijing der Evan
gelische godsdienst ter harte nemen. Alleen wanneer Alva's bloed
dorstigheid ten laatste te ondergebragt zal zijn, kunnen de Ne
derlanden hoop voeden op herstel van de zuivere regtsbedeeling
en van de welvaart des lands" (1).
In de „Waarschuwing" of openlijke bekendmaking aan al de
inwoners der Nederlanden drukte de vorst soortgelijke gevoelens
uit. Hij kondigde zijn oogmerk aan om de Spanjaards voor altijd
ten lande uit te jagen. Tot de volvoering dezer gewigtige onder
neming werd geld vereischt. Hij riep bij gevolg zijne landgenooten
op, om ter bevordering der zaak bij te dragen, de rijken uit
hunnen overvloed , de armen zelfs uit hunne armoede. Met nadruk
waarschuwde hij hen, „met het oog op God , het vaderland en de
wereld," zulks te doen, terwijl het nog tijd was. Dit stuk droeg
tot motto Spreuken X : 28—30. De geliefkoosde leus van den
Prins: „pro lege, rege, grege, prijkte ook op dit Staatsstuk (2).
Deze oproepingen deden echter weinig uitwerking. Van driehgnderdduizend kroonen, van wege voorname edelen en kooplieden
door Marcus Perez beloofd , kwamen slechts tien of twaalfduizend
ter hand (3). De oproepingen aan de Heeren, die het Compro(1) BOR, IV. 253, 254.
(2) De WaarscJtommng is volledig uitgegeven in het Bijvoegsel van authen
tieke stukken tot P. Boa's Histor. 121—123.

(3) BOR, IV. 251, 252. HOOFT, V. 183.
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mis geteekend hadden, en aan vele anderen, die eertijds der
vrijzinnige partij gunstig waren geweest , bleven krachteloos. Een
arm Doopsgezind predikant zamelde eene kleine som in van eene
gemeente van vlugtelingen op de grenzen van Holland , en bragt
die met gevaar van zijn leven in de legerplaats van den Prins.
Het kwam van menschen , zeide hij , wier wil beter was dan hunne
beurs. Zij wenschten niet, dat het hun immer vergolden werd,
zeide hij, dan door eene minzame behandeling, wanneer de zaak
der Hervorming in de Nederlanden zegevieren zou. De Prins teekende voor de ontvangst van het geld, terwijl hij te kennen gaf,
hoe getroffen hij was door dit blijk van deelneming van wege
deze arme ballingen (1). In den loop des tijds ontving men andere
geldelijke bijdragen uit soortgelijke bronnen , voornamelijk inge
zameld door predikanten van afgescheidene gemeenten, uitgehon
gerde en vervolgde Kerken (2). Die verarmde ballingen droegen
naar evenredigheid tot de vaststelling van burgerlijke en gods
dienstvrijheid veel meer bij , dan de rijke kooplieden of de
trotsche edelen (3).
Op het laatst van September nam de Prins zijn leger in oogenschouw in het bisdom Trier, digt bij het klooster Romersdorf.
Zijne magt bedroeg bijna dertigduizend man , waarvan negendui
zend ruiterij (4). Lumey, Graaf van der Marck, voegde zich nu
bij hem aan het hoofd eener uitgelezen ruiterbende; een stout
woest partijganger, die van het vermaarde Wilde Zwijn van de
Ardennes afstamde. Even als Civilis, de oude Bataafsche held,
had hij gezworen hoofdhaar noch baard te scheren, voor dat de
bevrijding des lands voltooid , of ten minste voor dat de dood
van Egmont, aan wien hij vermaagschapt was, gewroken zou zijn.
Het is waarschijnlijk, dat het woest gedrag van dezen bevelhebber
en bijzonder de wreedheden , die hij tegen monniken en Papisten
door de zijnen liet uitoefenen, de zaak meer onteerden, dan
hunne dapperheid die bevorderen kon. Maar in die stormachtige
tijden kon men zulke ruwe, maar scherpsnijdende werktuigen ter
naauwernood ontberen; en de naam van Lumey zou voor altijd
verbonden blijven met de gewigtigste zegepralen van de zaak
der vrijheid.
(1) BRANDT, Historie der Reform. I, 526.
aan C. P. Hooft van 7 Augustus 1606.
(2) BRANDT, I. 516.
(3) BOR, V.
(4) HOOFT, V. 183. — Vergelijk STRADA,
77, 78; WAOENAER, VI. 286, GROT. Ann., I.

Brief van P. W. Boomgaert
312.
VII. 338; BENTIVOGWO , V.
32; VAN METEREN, 11.55.
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Het bleek al spoedig , dat de vaderlandsgezinden in dezen veldtogt slechts weinige lauweren zouden inoogsten. De Prins stak
den Rijn over bij St. Veit, een dorp dat hem zelven toebe
hoorde (1). Hij trok langs de oevers tot in de nabijheid van
Keulen. Na in schijnbare onzekerheid omstreeks het gebied van
Gulik en Limburg heen en weder gezwalkt te hebben , stak hij
vervolgens bij lichte maan de Maas over met zijn geheel leger,
in de nabijheid van Stokhem (2). De krijgsbeweging werd op
eene schitterende wijs ten uitvoer gebragt. Een digte drom ruiterij
werd in het midden van den stroom geplaatst , overeenkomstig het
krijgsbeleid door Julius Caesar meer dan eens te werk gesteld , en
onder deze bedekking waadde het geheele leger voorspoedig door
de rivier (3). De Maas was minder diep dan gewoonlijk , maar
het water kwam den soldaten tot aan de keel. Dit feit werd vol
voerd in den nacht van den 4ta1 en den ochtendstond van den
5d™ October. Het werd voor zulk een stout waagstuk gehouden,
dat het gerucht daarvan zich wijd en zijd verspreidde. De Spanjaards begonnen te sidderen bij de koenheid van den Prins , dien
zij voorgegeven hadden te verachten. Het feit zelf van den overtogt werd regtstreeks tegengesproken. Een ongelukkig burger werd
te Amsterdam aan den geeselpaal getuchtigd, omdat hij er van
sprak als van iets dat algemeen verteld werd. De Hertog van
Alva weigerde er geloof aan te slaan , toen men het hem berigtte.
„ Is het leger van den Prins van Oranje een troep wilde ganzen,"
vroeg hij , „ dat het rivieren kan overvliegen , als de Maas ? " (4).
Desniettemin was het waar. De vogelvrijverklaarde , gebannen Prins
stond andermaal op de grenzen van Braband , aan het hoofd
van een leger geregelde troepen. Zijne vaandels droegen vaderlandsche opschriften en leuzen. Op eenige was het vermaarde pro
lege, rege, grege gestikt. Een pelikaan, die zich de borst openrijt
om hare jongen met haar hartebloed te voeden, was het aan
doenlijk zinnebeeld van andere (5). Zijn besluit was, den Hertog
van Alva tot een algemeenen slag te dwingen of te verlokken.
Hij brandde van verlangen om de schande van Jemmingen uit
(1) BOR IV. 256. WAGENAER, Vaderl. Hist. VI. 286. STBADA.ÜV. VII. 338.
VAN METEREN, 55.
(2) Relation de Vexpédiiion du Prin.ce d'Orange en 1568, door den Secre
taris van Staat, Courteville , die den Hertog van Alva gedurende den veldtogt
begeleidde , te vinden bij GACHARD , Correspondance de Guillatune Ie Taciturne,
III. 319—337.
(3) HOOPT, V. 185. VAN METEREN, 56.
(4) HOOFT , V. 185. STRADA , liv. VII. 340. (5) BOR IV. 255. HOOFT V. 184.
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te wisschen. Gelukte het hem zijn zegevierenden standaard aldus
in het hart zelf des lands te planten, dan was hij zich bewust,
dat duizenden er zich om heen zouden scharen. Het volk zou
opstaan als een eenig man, indien hij eene overwinning kou
behalen op den dwingeland, opgeblazen als deze was van de
behaalde zege en verzadigd van bloed.
Met vliegende vaandels, slaande trom en trompetgeschal, met
al den luister en trots, dien zich een reeds zegevierend veldheer
kon aanmatigen, rukte Oranje in Braband en nam eene stelling
in, zesduizend schreden van Alva's legerplaats verwijderd. Zijn
plan was , het mogt kosten wat het wilde , zijne partij uit te
tarten of te lokken , om een kans in 't open veld te wagen. De
Landvoogd was verschanst op eene plaats, Keizersleger geheeten,
welke Julius Caesar eens bezet had. De stad Maastricht was in
zijne onmiddellijke nabijheid, bijgevolg volkomen onder zijne be
scherming, terwijl zij hem van voorraad voorzag (1). De Prins
zond aan den Hertog een wapenheraut om hem voor te stellen,
dat al de gevangenen , die men in den ophanden veldtogt beko
men zou, uitgewisseld in plaats van ter dood gebragt zouden
worden (2). De heraut werd, zoo als hij van zijn paard was
afgestapt, gelaarsd en gespoord, oogenblikkelijk opgehangen (3).
Dit was het veelbeteekenend antwoord op die liefderijke zending.
Alva stond geen opstandelingen ter sprake vóór een veldslag,
evenmin als hij na den afloop kwartier gaf.
Ondertusschen had de Hertog zorgvuldig den geheelen stand
van zaken overwogen en was tot een besluit gekomen. Hij was
vast besloten geen slag te leveren. Het was klaarblijkelijk, dat
de Prins hem gretiglijk , uittartenderwijze sarrend , bij herhaling
hem daartoe gelegenheid zou bieden; maar de Landvoogd vond
geraden in geen geval die- aan te grijpen. Zijn eens genomen
besluit stond onwrikbaar. Hij zag het gewigtig onderscheid in
tusscb.cn zijn' toestand op dit oogenblik en dien, waarin hij zich
gedurende den zomer in Friesland bevonden had. Daar was een
slag noodzakelijk geweest, thans was het dienstiger, zijn' vijand
door oponthoud te overwinnen. Hier ging deze nog gebogen onder
het schaudmerk eener verpletterende nederlaag. Toen wies het
(1) BOR, IV. 255. VAN METEREN, 56. HOOFT, V. 185.
(2) » Aqui llego un trompeta con una carta , que algunos diieron que en
del Principe d'Orange, en que pedia que no malussen los prisioneros que se
tomassen en esta guerra,» etc. — HKRBKRA, lib. XV. c. XI. 701.
(3) MENDOZA, 78. VAN METEREN, 56.
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leger van Lodewijk van Nassau dagelijks door nieuw geworvenen
aan , die van alle zijden uit den omtrek toestroomden. Nu waagde
noch boer noch edelman voor den Prins een' vinger te verroeren.
Lodewijks leger had gesteund op dat, hetwelk zijn broeder, gelijk
men wist, in gereedheid bragt. Indien hunne bewegingen niet
gestuit waren , dan zouden zij eene vereeniging tot stand hebben
gebragt. De gewapende opstand zou dan zulk een geducht voor
komen gekregen hebben, dat het zelfs aan het schroomvalliger
gedeelte der bevolking veiliger zou hebben toegeschenen de partij
van den weerstand te kiezen, dan die van getrouwheid aan de
regering. 's Prinsen leger integendeel was thans de laatste hoop
der landzaten. De drie voorgaande waren achtereenvolgens en met
beduidend verlies overwonnen (1).
Ook lag Friesland aan de uiterste grenzen des lands. Zoo de
Regering daar eene nederlaag onderging, werd daardoor nog niet
noodwendig het bezit der andere provinciën in de waagschaal
gesteld. Braband integendeel was het hart der Nederlanden. Kwam
de Prins thans daar eene beslissende zegepraal te behalen, dan
zou hij het lot der natie geheel in handen hebben. De Landvoogd wist, dat men hem haatte, en hij regeerde door schrik in
te boezemen. De Prins was het voorwerp van de vurigste liefde
des volks , en zij zouden zich om hem scharen , indien zij durfden.
Eene overwinning, door den bevrijder op den dwingeland behaald,
zou den geduchten talisman van onoverwinnelijkheid vernietigen,
waardoor Alva regeerde. De Hertog had genoegzaam zijne stout
moedigheid getoond in de vreesselijke tuchtiging, welke hij den
opstandelingen onder Lodewijk had toegediend. Hij was nu bij
magte dat kunstige spel te spelen, waarin hij zulk een groot
meester was, zonder dat de eerbied voor hem of zijn gezag er
het minste bij leed. Hij kende geene geestdrift. Alhoewel hij on
getwijfeld volkomen vertrouwde den Prins in een' geregelden
veldslag te overwinnen, vond hij geen smaak genoeg in het genot
van den strijd , om zich zelfs aan de meest verwijderde mogelijk
heid van eene nederlaag te willen blootstellen. Zijne magt , ofschoon
zamengesteld uit oudgedienden en uit de beste haakschutters en
lansknechten van Europa, deed in getal nog eenigzins voor die
zijner tegenpartij onder. Tegen de twintigduizend voetknechten en
achtduizend ruiters van Oranje kon hij slechts vijftien of zestien(1) Relation du Secrétaire CourteviDe. Guillaumele Taciturne, III. 323—326.
VAN DER VIJNCKT II. 113, 114. BOR IV. 256, 257. HOOFT V. 186.
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duizend voetknechten en vijf-en-vijftighonderd ruiters overstellen (1).
Bovendien was het voordeel, dat hij in Friesland bezeten had,
eene landstreek alleen voor voetvolk gunstig gelegen, waarin hy
sterker was geweest dan zijn tegenstander , nu op de zijde van
zijn' nieuwen vijand overgegaan. Op de vlakte van Braband zou
's Prinsen overmagt van ruiterij zekerlijk van invloed zijn. Ook
het jaargetijde was een belangrijk bestanddeel van de berekening.
De winter alleen zou weldra de benden van Duitsche huurlingen
verstrooijen, waarvan Oranje de kosten niet dragen kon, zelfs
als zij in werkelijke dienst waren. Met achterstallige soldij en
teleurgestelde hoop op buit, zou het leger der opstandelingen
binnen weinige weken even volkomen verdwijnen alsof het in het
open veld verslagen was. Kortom, Oranje zou door eene overwin
ning nieuw leven en nieuwe kracht verkrijgen, terwijl eene neder
laag aan zijne zijde de vernieling van zijn leger, die onvermijdelijk
was , slechts eenige weken vervroegen zou. Alva integendeel zou ,
indien de kans hem tegenliep, de magt over de Nederlanden
kunnen verliezen, en hij zou geen wezenlijk voordeel erlangen,
zoo hij zegevierde. De Prins had alles te hopen, de Hertog alles
te vreezen van de uitkomst van een' algemeenen veldslag (2).
Het plan, waartoe hij dus bedachtzaam besloten had, werd
met de stiptste naauwkeurigheid ten uitvoer gelegd. Als kunstwerk
was Alva's tegenwoordige veldtogt tegen Oranje een meer door
wrocht meesterstuk dan de meer schitterende en verpletterende
togt in Friesland. De Hertog had het besluit genomen om zijnen
vijand van ter zijde op het lijf te hangen, hem stap voor stap
te volgen, hem bij elke wending te belemmeren, hem op hon
derderlei wijzen af te matten, al zijne ondernemingen te verijde
len, al zijne slagen af te weren en hem eindelijk na een' ge
heel en al onvruchtbaren veldtogt uit het land te verdrijven, als
wanneer de slecht betaalde huurlingen, gelijk hij zich verzekerd
hield, zich in alle rigtingen zouden zoek maken en den vaderlandslievenden Prins als een hulpeloos en geldeloos gelukzoeker
in den steek laten. Het dus wijsselijk beraamde plan kon zijn te
genstander, ondanks al zijne pogingen, niet verijdelen.
De veldtogt duurde niet veel langer dan eene maand. Negenen-twintig maal veranderde de Prins van legerplaats (3), en zoo
(1) STBADA, lib. VII. 338. MENDOZA, f. 77. V. D. VUNCKT, II. 113.
Vergelijkt HOOPT, V. 186. VAN METEEN, 56. BENTIVOGLIO , lib. V. 77,78.

(2) BOR, IV.256. HOOPT; v.D.VijNCKT; CouRTEVULE; v. METEEN, nbisupra.
(3) v. D. VUNCKT, II. 114. STBADA, lib. VII. 346.
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dikwijls hij opbrak, was de Hertog steeds achter hem, zoo digt
bij en blijkbaar even weinig te grijpen, als zijn schaduw. Drie
maal waren zij een kanonschot van elkander verwijderd, en twee
maal zonder eene enkele verschansing of borstwering tusschenbeide (1). Het landvolk weigerde den Prins van levensmiddelen
te voorzien; want zij beefden voor de wraak van den Landvoogd.
Alva had uit al de molens de ijzers laten nemen, zoodat niet
ééne schoof koorn in de geheele provincie kon gemalen wor
den (2). Het land bood dus weinig voorraad aan voor de dertig
duizend soldaten van den Prins. De reeds misnoegde troepen vor
derden met woest geschreeuw soldij en buit. Bij een' oploop werd
den Prins de degen van de zijde geschoten, en het was met
moeite, dat hij eene algemeene uitbarsting onderdrukte (3). De
soldaten werden door Alva's krijgsbeleid tot dolheid gesard. Zij
zagen zich bestendig in de tegenwoordigheid van een' vijand, die
in het eene oogenblik een' slag scheen te willen uitlokken om in
het volgende als eene spookgestalte te verzwinden. Zij voelden de
aannadering van den winter en werden dagelijks meer ontevreden
over de kwellende ontberingen en moeijelijkheden , die zij hadden
door te staan. In den nacht tusschen den 5en en 6™ October
was de Prins bij Stokhem over de Maas getogen (4). Van daar was
hij voortgerukt naar Tongeren , door de vijandelijke magt , die zich
in de onmiddellijke nabijheid nedersloeg, op de hielen gevolgd.
Van Tongeren was hij opgebroken naar St. Truijen, terwijl de
vijand hem steeds op dezelfde wijze vervolgde en teleurstelde. On
ophoudelijk hadden er schermutselingen plaats bij de buitenpos
ten, maar de hoofdmagt trok terug, zoodra er kans op scheen,
dat zij mede in het gevecht gewikkeld wierd.
Van St. Truijen, in welks nabijheid hij verscheidene dagen ge
bleven was , rukte hij in eene zuidelijke rigting naar Geldenaken
voort. De Graaf De Genlis was met eene versterking van Fransche
Hugenooten , waarop de Prins gewacht had , door het Ardennerwoud
doorgedrongen, had bij Charlemont de Maas overgestoken en was
nu voornemens zich bij Waveren met hem te vereenigen (5). De
rivier de Ghete scheidde hen van elkander. De Prins plaatste
(1) HOOFT, V. 187. Brief van Alva aan den Raad van State, van Cateau
Cambresis, 22 Nov. 1568 bij Bon, IV. 257. Correspondance de Philippe II. II, 808.
(2) BOR, IV. 256. HOOFT, V 186.
(3) STRADA, lib. VII. 342.
(4) HOOFT, V. 185. COURTEVILLJB , 323. — Vergelijk MENDOZA, f. 79.
WAGENAER, VI. 288.
(5) Eelation de COURTEVILLE, 327—329.VAN METEREN, 56. MENDOZA, 87, 88.
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eene aanzienlijke magt op een' heuvel digt bij den stroom, om
den overtogt te dekken, en ging dan bedachtzaam er toe over om
zijn leger over .de rivier te doen gaan. De Graaf van Hoogstraaten
werd met de achterhoede, die uit omtrent drieduizend man be
stond, aan deze zijde op den oever alleen gelaten, met oogmerk
om den vijand, die als gewoonlijk zeer digtbij gelegerd was, tot
een gevecht te tarten of uit te lokken. Alva toonde zich ongezind
om het hoofdleger aan te grijpen, doch zond snel zijn' zoon Don
Frederik met eene afdeeling van vierduizend voetknechten en drie
duizend ruiters af, om de achterhoede af te snijden. De beweging
werd meesterlijk ten uitvoer gebragt, de heuvel bemagtigd , de
drieduizend man , welke de rivier niet overgestoken hadden , in
de pan gehakt ; waarop Vitelli haastig zekeren Heer, Barberini
genaamd, naar den Hertog zond, om bij hem aan te dringen,
dat hij met de hoofdmagt de rivier oversteken en eens vooral
de opstandelingen in een algemeen gevecht verdelgen zou. Alva
ontgloeid , niet van begeerte naar eene ophanden zegepraal , maar
van woede, dat zijn zoon zelfs en zijne meest begunstigde be
velhebbers zijne wijsselijk beraamde plannen niet vermogten te be
grijpen , gaf den strijdzuchtigen bode nadrukkelijk en driftig ten
antwoord : „ terug naar Vitelli ! Heeft hij , of ik , in dezen togt
bevel te voeren ? Zeg hem , dat hij geen enkel man over de ri
vier laat gaan. Waarschuw hem , geen boden meer te zenden ,
om aan te raden tot een slag ; want , zoo gij , of wie anders
ook, het wagen mogt mij andermaal zulk eene boodschap te bren
gen , dan zweer ik u bij het hoofd des Konings , dat gij niet
levend van hier zult gaan (1)."
Met dit beslissend antwoord kon de bode wel niet anders doen,
dan in allerijl terugrennen , ten einde aan de slagting der benden
van Hoogstraaten , voor zoover die nog niet afgeloopen was , deel
te nemen en Vitelli en Don Frederik te verhinderen in hunne on
tijdige drift de rivier over te trekken. Dit werd behoorlijk ten
uitvoer gebragt, terwijl men ondertusschen de geheele achterhoede
van de opstandelingen vernield had. Omtrent tweehonderd, de
laatsten die overschoten, waren van het slagveld ontkomen en
hadden in eene naburige huizing de wijk genomen. De Spanjaard?
staken het gebouw in brand , en lieten , terwijl zij ze met opge
stoken speren omsingeld hielden , den vlugtelingen de keus om
(1) STRADA, lib. VII. 344.
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door de vlammen verteerd te worden of er uit te springen en
neer te komen op de punten hunner speren. Dus ingesloten, ko
zen dezen het eene, genen het andere. Eenigen , om de folterin
gen van den vuurdood en de Spaansche onmenschelijkheid te ont
gaan , doorboorden zich met hunne eigene degens. Anderen om
armden en doodden elkander, terwijl de vijanden van beneden
toezagen, als bij eene tooneelvertooning , en nu eens floten, dan
in de handen klapten , naar gelang de doodworstelingen meer of
minder naar hunnen smaak waren (1). In weinig minuten waren
al de vlugtelingen dood. Bijna drieduizend werden van 's Prinsen
leger in dit gevecht verslagen , daaronder begrepen degenen , die
na den slag verbrand of afgemaakt werden (2). De Heer van Louvirval werd gevangen genomen en kort daarna te Brussel ont
hoofd ; doch het grootste verlies , dat de verdedigers der vrijheid
bij deze gelegenheid te betreuren hadden , was de dood van Antonie de Lalaing , Graaf van Hoogstraaten. Deze wakkere en edel
moedige man, de beproefde vriend van den Prins van Oranje
en zijn ambtgenoot tijdens de merkwaardige tooneelen te Antwer
pen , was in den slag door het toevallig losbranden van zijn
eigen pistool aan den voet gekwetst. De wond, hoewel schijn
baar onbeduidend , had binnen eenige dagen zijn' dood ten ge
volge. Een zonderlinge overeenkomst scheen er te bestaan tusschen
het geluk en het ongeluk , dat hem in zijn leven getroffen had.
Eene toevallige kwetsuur in de hand door zijn eigen pistool,
had hem, terwijl hij op weg was naar Brussel om Alva onmid
dellijk bij diens aankomst te begroeten , van het schavot gered.
En nu was bij het eerste geregeld gevecht met den Hertog deze
schijnbaar onbeduidende wond aan den voet bestemd om aan zijn
leven een einde te maken. Eene andere bijzonderheid had deze
gebeurtenis merkwaardig gemaakt. Bij een vrolijken avondmaaltijd
had Hoogstraaten Graaf Lodewijk op ruwe krijgmanswijze met
zijne nederlaag bij Jemmingen geplaagd. Hij had zich gelaten alsof
hij geloofde, dat bij die gelegenheid de aftogt buiten noodzake
lijkheid had plaats gehad. „Wij zijn thans reeds vele dagen in
de Nederlanden geweest ," zeide hij j „ en tot nog toe hebben de
Spanjaards ons slechts den rug laten zien." — „ En als de Her
tog losbreekt," antwoordde Lodewijk eenigzins geërgerd, sta ik
(1) STRADA, lib. VII. 345.
(2) MENDOZA, 88—92. BOR, IV. 256, 257. Relation de COURTEVILLE ,
etc. 329—331.
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u er borg voor , dat gij hen spoedig genoeg in het gezigt zult
zien en hen levenslang gedenken (1)." Alzoo zou deze opmerking
half in jokkernij geuit , in eene sombere voorspelling worden
verkeerd.
Dit was het eenig gevecht van belang gedurende den veldtogt.
De uitnemende goede uitkomst er van bragt in Alva's voornemen
geene verandering te weeg ; in weerwil van het gemor van vele
zijner bevelhebbers bleef hij standvastig bij zijn besluit. Toen na
den afloop van den slag bij de Ghete de Hertog hardnekkig wei
gerde zijn voordeel te vervolgen , wierp de Baron de Chevreaux
zijn pistool op den grond in zijne tegenwoordigheid , met den
uitroep , dat de Hertog nooit wilde vechten. De Landvoogd glim
lachte over de spijtigheid van den jongman en scheen zelfs zijne
geestdrift goed te keuren , doch herinnerde hem , dat het de pligt
was van een' krijgsman te vechten, van een' veldheer te over
winnen. Kon de zege zonder bloed verkregen worden , des te be
ter voor allen (2).
Dit gevecht had plaats op den 20"™ October. Eenige dagen
later bewerkstelligde de Prins zijne vereeniging met Genlis te Waveren, eene plaats omstreeks drie mijlen van Brussel en van
Leuven gelegen (3). Deze magt die hem te hulp kwam , was
evenwel onbeduidend. Zij telde slechts vijfhonderd ruiters en drie
duizend voetknechten , maar zoo vele vrouwen en kinderen , dat
zij eerder op een' hoop landverhuizers, dan op een leger geleek,
dat in 's vijands gebied een inval kwam doen. Zij kwamen laat
aan. Al waren zij vroeger gekomen, 't zou van weinig beteekenis
geweest zijn ; want het stond geschreven , dat deze veldtogt geene
lauweren zou opleveren. De broederlijke gezindheid, welke tas*
schen de Hervormden van alle landen bestond, was het eenige
dat bij deze gelegenheid aan den dag kon worden gelegd. De
Prins was bedrogen in zijne hoop op een' algemeenen veldslag ,
maar nog grievender teleurgesteld door de roerloosheid der landzaten. Geene stem verhief zich om den bevrijder te verwelkomen.
Geene enkele stad opende hare poorten. Alles kromde zich slaafs
en zwijgend onder het juk. De opstand , die welligt algemeen ge
weest zou zijn, indien de Prins eene schitterende overwinning
behaald had , was door Alva's meesterlijk krijgsbeleid bijkans on(1) HOOFT, V. 187; MENDOZA, 88—92.
(2) HOOFT V. 187. MENDOZA, 90.
•(3) Kelation de COUBTEVILLE , etc. 331, 332, 333.
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mogelijk geworden. Voortdurend hadden er thans in 's Prinsen
leger oproerige bewegingen plaats ; het krijgsvolk was ontevreden
en moedeloos. Wat de Hertog voorspeld had, was gebeurd; want
het leger van den Prins was reeds in een' staat van ont
binding.
Genlis en de andere Fransche bevelhebbers verlangden, dat de
Prins de Nederlanden voor het tegenwoordige verlaten en de Hugenooten te hulp komen zou, die wederom den godsdienstoorlog
hernieuwd hadden onder Condé en Coligny (1). De Duitsche sol
daten wilden echter naar zulk een voorstel niet luisteren. Zij had
den dienst genomen, om den Hertog van Alva in de Nederlan
den te bevechten , en wilden van geen' krijg tegen Karel IX in
Frankrijk hooren (2). De Prins was verpligt naar den Rijn terug
te trekken. Wederom stak hij, eenigermate tot Alva's verwonde
ring (3) , de Ghete over , en trok voort in de rigting van de
Maas. De herfstregens hadden echter de rivier sedert zijn overtogt in het begin der maand zeer doen zwellen, zoodat men haar
niet langer doorwaden kon. Hij naderde de stad Luik en vergde
den Bisschop , zoo als hij bij zijn' intogt in het land gedaan
had , om zijne troepen een' vrijen doortogt toe te staan. De Bis
schop , die Alva ontzag en zich onder diens bescherming begeven
had, gaf andermaal een weigerend antwoord (4), De Prins had
geen' tijd om te onderhandelen. Hij was wederom verpligt om
te keeren en trok langs den grooten weg naar Frankrijk , nog
altijd door Alva gadegeslagen en op den voet gevolgd , tusschen
wiens troepen en de zijnen dagelijks schermutselingen plaats had
den. Bij Le Quesnoy behaalde de Prins een gering voordeel op
de Spanjaards ; te Cateau Cambresis verkreeg hij eene onbedui
dende en gemakkelijke overwinning; maar op den 17d™ Novem
ber was de Hertog van Alva Cateau Cambresis binnengerukt,
en de Prins over de grenzen van Frankrijk (5).
De Maarschalk De Cossé, die op de grenzen van Frankrijk
en Vlaanderen post had gevat , matte den Prins thans af door
eene wijze van krijgvoeren , welke zeer op die van Alva ge(1) BOR IV. 256 , 257. Archives et correspondance , III. 303—310.
(2) BOR , ubi supra. Archives et correspondance, nbi supra.
(3) COURTEVILLE , Relation etc. 333.
(4) GACHARD, Correspondance de Guillaume Ie Tacitnrne, III. 19—34
en 338—366.
(5) COURTEVILLE, Relation etc. 333 et sqn. BOR, IV. 256, 257. MEKDOZA, 92—98.
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leek (1). Zijne magt was evenwel te zwak om eenig ernstig na
deel toe te brengen, doch sterk genoeg om op den duur last
te veroorzaken. Hij zond ook een' geheimschrijver naar den Prins,
met uitdrukkelijk verbod uit naam van Karel IX om het Fransehe grondgebied met zijne troepen binnen te rukken (2).
Behalve deze onderhandelingen , die van wege den Maarschalk
De Cossé door den geheimschrijver Favelles gevoerd werden ,
zond de Koning , die ten hoogste verontrust was , ook den Maar
schalk Gaspar de Schomberg af tot hetzelfde doeleinde. Die zen
deling rigtte bijgevolg een uitdrukkelijk vertoog tot den Prins
uit naam van zijnen Vorst. Karel IX, zoo luidde het, vond het
zeer vreemd , dat de Prins aldus het Fransche grondgebied be
treden zou. De Koning wist niet , dat hij ooit de minste reden
tot vijandelijkheden gegeven had, en kon het derhalve niet ver
klaren , waarom de Prins aldus met een groot en magtig leger
Frankrijk binnenrukte , daar geen Vorst hoe gering ook , zulk eene
handelwijze dulden kon , veel min een groot en magtig Monarch.
Men vorderde derhalve van Oranje , dat hij zijne oogmerken ver
klaren zou, maar verwittigde hem tegelijk, dat ingeval hij louter
verlangde vreedzaam liet land door te trekken, en borg wou stel
len of verlof vragen tot dat einde, met zijne handteekening en
zegel , Zijne Majesteit alle noodige maatregelen zoude nemen om
hem dien vreedzamen doortogt te verzekeren (3).
Tot antwoord verwees de Prins op hetgeen hij alreede den
Maarschalk De Cossé had berigt. Hij verzekerde, dat hij Frank
rijk met geene kwaadwillige bedoeling betreden had , maar veel
eer met de'n wensch om Zijne Majesteit ootmoedigst te dienen ,
voor zoover hij zulks met een zuiver geweten kon doen.
Wat betreft , dat de Koning zich niet vermogt te herinneren
eenige de minste aanleiding gegeven te hebben tot vijandelijkhe
den van 's Prinsen wege , antwoordde deze , dat hij zulks met
stilzwijgen wilde voorbijgaan. Alhoewel hij vele, verschillende en
krachtige redenen kon aanvoeren voor het bezigen van geweldda
dige maatregelen, was hij niet zoo van doorzigt ontbloot om niet
de ijdelheid te erkennen van met zijne persoonlijke middelen het
allergeringste te beproeven tegen een zoo groot en magtig Ko(1) BOR, IV. 257. HOOIT, V. 188. DE THOU, V. 467—472.
(2) GROEN VAN PRINSTERER, Archives ete. III. 313, 314.
(3) Pièces concernant les troubles des Pays-Baa. Coll. Gerard , B. 95. RJjksarchiefte ' Gravenhage MS. 360, 361.
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ning , in vergelijking met wien hij slechts een arm gezel was.
„ Daar de ware godsdienst ," ging Oranje voort , „ eene open
lijke en algemeene zaak is , die men boven alle bijzondere aange
legenheden stellen moet ; daar de Vorst als een opregt Christen ,
eer- en gewetenshalve verpligt is, uit al zijne magt haar allerwege te bevorderen en te bevestigen ; daar , aan den anderen
kant, luidens het edict, in September laatstleden door Zijne Ma
jesteit afgekondigd , men gepoogd heeft al degenen , die van de
Christelijke godsdienst zijn, gewetensdwang op te leggen; en daar
men besloten heeft, het zuivere Woord Gods en de gansche uit
oefening er van uit te roeijen , en geene andere godsdienst te gedoogen, dan de Roomsch Katholieke: iets dat zeer krenkend is
voor de naburige natiën , waar eene vrije uitoefening van de
Christelijke godsdienst bestaat : zoo kon de Prins geen vertrou
wen stellen in de verzekeringen van Zijne Majesteit, dat het niet
in Zijner Majesteits bedoelingen lag, iemands geweten te dwingen."
Na dus krachtig en bondig de beweringen van den Franschen
Koning weerlegd te hebben, ging de Prins over om zijne deelne
ming uit te drukken in het lot der onderdrukte Christenen, waar
zij zich ook mogten bevinden. Hij verklaarde plegtig, dat hij hun
alle hulp, troost, raad en bijstand verleenen wilde, waartoe hij
bij magte was. Hij gaf zijne vaste overtuiging te kennen , dat die
van de religie niets anders verlangden , dan de verheerlijking van
God en de bevordering van Zijn Woord , terwijl zij in alle aan
gelegenheden van het burgerlijk staatsbestuur bereid waren Zijne
Majesteit gehoorzaamheid te bewijzen. Hij voegde er bij , dat al
zijne daden bestuurd werden door Christelijke toegenegenheid voor
den Koning en diens onderdanen, welke Zijne Majesteit het wenschelijk moest achten van den uitersten ondergang te redden. Hij
vei'zekerde bovendien , dat ingeval hij eenig blijk mogt bespeu
ren dat die van de religie zich iets anders ten doel stelden , dan
gewetensvrijheid en veiligheid voor leven en have , hij hun niet
slechts zijne hulp zou onttrekken , maar al de kracht van zijn le
ger gebruiken zou om hen te vervolgen. Ten slotte smeekte
Oranje den Koning te gelooven , dat het werk, hetwelk hij onder
nomen had , een Christelijk werk was , dat zijne bedoelingen goed
waren en vreedzaam jegens Zijne Majesteit (1).
(1) Deze schoone en krachtige brief was gedagteekend Cissonne , 3 Decemb.
1568. Nooit is die in het licht gegeven , maar te vinden in de Verzameling
van handschriften van het Haagsch Archief, even te voren door ons aangehaald.
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Vruchteloos trachtte echter de Prins zijn leger te bewegen om
de kans van den burgeroorlog in Frankrijk te beproeven. Zij
hadden dienst genomen voor de Nederlanden, de veldtogt was
voorbij , en zij stonden er op , dat men hen naar Duitschland zou
terugvoeren (1). Op heimelijken last van den Franschen Koning ,
deed Schomberg zijn best het misnoegen aan te stoken , en de
Prins was genoodzaakt te zwichten. Hij voerde zijn leger door
Champagne en Lotharingen naar Straatsburg , waar zij werden
afgedankt. Al het geld, hetwelk de Prins had kunnen bijeenbren
gen , werd hun uitbetaald. Hij verpandde zijne geheele veld-equipage, zijn zilver en kleinodiën (2). Hetgeen hij in geld te kort
schoot, vulde hij aan met beloften, die hij heilig vervullen zou,
;ds hij in zijne bezittingen zou hersteld zijn. Hij verbond zich
zelfs plegtig , in geval hij levend uit Frankrijk mogt terugkeeren
en nog steeds buiten staat zijn hun het achterstallige te voldoen,
zijn persoon zelven als borg voor zijne schuld in hunne handen
over te leveren (3).
Zoo schitterend voor Alva , zoo beklagenswaardig voor Oranje ,
eindigde deze veldtogt. Zoo reddeloos verdween het leger , waar
aan men zulke grootsche verwachtingen had verbonden. Achtdui
zend man waren in onbeduidende gevechten verslagen (4) ; der
tigduizend verloopen , die men niet ligtelijk weder bij elkander
zou kunnen brengen. Alle middelen, waarover de Prins te be
schikken had , waren weggeworpen zonder eenige vrucht op te
leveren. Voor het tegenwoordige scheen niets eenigen grond van
hoop voor de Nederlanden te geven ; maar in Frankrijk was de
vrijheidsoorlog op nieuw ontvlamd. Eene bende van twaalfhon
derd gewapende ruiters was genegen om den Prins te volgen.
Dientengevolge trokken de drie broeders , Willlem , Lodewijk en
Hendrik (een jongeling van achttien jaren, die zijne studiën aan
de hoogeschool verlaten had , om de ridderlijke aandrift op te
volgen , die zijn' doorluchtigen stam aangeboren scheen) vroeg
(1) VAN METEREN, 56.
(2) BOR , IV. 257. HOOFT V. 188.
(3) Archives etc. de la maison d'Orange etc., III. 334—338 , 355—360.
(4) Brief van Alva, van Cateau Cambresis, bij BOR, IV. 257. MENDOZA ,
(98 , 99) spreekt van 5000. HERRERA (Deel I , XVe boek , hoofdst. XII , p.
705) noemt 6000. Alle schrijvers komen overeen, dat de Hertog staande den
veldtogt volstrekt geen verlies leed. Vergelijk HERRERA , lib. XIV , cap. XI
en XII, p. 700—706; en CABRERA , lib. VIII, cap. VIII en IX, p.
505—513.
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in het volgend voorjaar op, om zich met de banier van Condé
te vereenigen (1).
De Kardinaal Granvelle, die gedurende zijn verblijf te Rome
nooit zijnen blik of zijne gedachten van de Nederlanden had afge
keerd, gaf thans zijne blijdschap in jubel lucht. Hij had met
koele boosaardigheid de onmiddellijke gevolgen van den veldtogt
voorspeld, en beschouwde als verwezenlijkt wat hij wenschte:
den strijd geëindigd en den Prins voor altijd vernietigd. In zijne
brieven aan Eilips had hij behoorlijk kennis genomen van de
loffelijke wijze , waarop Oranje in zijne Regtvaardiging , in zijne
Verklaring en in zijnen brief aan den Keizer zijner gedacht had.
Hij had zich onthouden van op die beschuldigingen te antwoor
den, ten einde den Prins des te meer te tergen. Hij had echter
te kennen gegeven, dat zijns bedunkens het uitgeven van der
gelijke geschriften het werk was, niet van wakkere krijgers, maar
van lafaards. Hij maakte dezelfde opmerking ten aanzien van de
voorgewende kuiperijen van Oranje , om te bewerken dat de Kei
zer ten zijnen behoeve aan Filips een gezantschap afvaardigde ,
eene zending , die zekerlijk in rook zou vervliegen , terwijl zij den
Prins niet alleen in Duitschland , maar ook in de Nederlanden,
alle vertrouwen en invloed benemen zou (2). Hij was verzekerd,
zeide hij, van den uitslag van den veldtogt, die ophanden was.
De Hertog van Alva was een man , op wiens doorzigt in het
beheer en ervarenheid in krijgszaken de Koning volkomen steu
nen kon , terwijl er in de gelederen der opstandelingen geen en
kel man gevonden werd , die in staat was eene onderneming van
dat gewigt te besturen. Het minst van allen bezat de Prins van
Oranje breins genoeg om zulke gewigtige zaken te volvoeren ,
naar de meening, die hij van hem had opgevat tijdens hun'
langdurigen omgang met elkander in vroegere dagen.
Toen de veldtogt beslist en de Prins weder balling geworden
was , merkte Granvelle op , dat het thans bewezen was , hoe on
bevoegd hij en al zyne medestanders waren om in krijgsbeleid
met den Hertog van Alva te wedijveren. Met schamperen spot
over beweegredenen, die hij veronderstelde dat natuurlijk niet
dan baatzuchtig konden zijn, zeide hij, dat de Prins niet den
regten weg was ingeslagen om zijn eigendom terug te erlangen ,
(1) HOOFT, V. 188. LANGUETI , Epist. Secr. I. 117. GROEN VAN PRINSTERER, Archives etc., III. 323. VAN MEIEREN, 57.
(2) Correspond. de Philippe II., II. 795.
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en dat hij zich thans in groote verlegenheid zou bevinden om
zijne schuldeischers te voldoen. Zoo moesten diegenen steeds ten
val komen, (dat was de zedeles , waarmede hij besloot), die
hooger wilden vliegen , dan zij mogten ; er bijvoegende , dat de
Prins voortaan genoeg te doen zou hebben met op Mevrouw
a'jne gemalin te passen , indien zij niet spoedig van luim en
karakter veranderde (1).
Ondertusschen keerde de Hertog van Alva, na van Cateau
Cambresis een kort verslag van het voorspoedig einde van den
veldtogt afgezonden te hebben , in zegepraal te Brussel terug (2).
Zeker had hij rijkelijk zijne aanspraak geregtvaardigd om als de
eerste krijgsman zijner eeuw beschouwd te worden. Door zijne
onderbevelhebbers had hij twee der tegen hem uitgezonden le
gers krachtig en snel verdelgd; hij had in persoon het derde
vernietigd , door een veldslag met schitterend geluk bekroond ,
waarin hij zeventig man en de vijand zevenduizend verloren had;
en thans had hij door het kunstigst krijgsbeleid het vierde en
laatste onder den aangebeden kampvechter voor de vrijheid der
Nederlanden verslagen , zoo beslissend , dat hij zonder verlies van
een enkel man achtduizend opstandelingen had doen sneuvelen
en de overige twintigduizend naar alle winden verstrooid. Zulke
schitterende uitkomsten konden zelfs een zachter gemoed wel
trotsch en opgeblazen maken. Zulke veelomvattende en welge
slaagde pogingen om voor altijd eene onaantastbare militaire dwin
gelandij te vestigen in een land van regten en vrijheden, konden
zelfs een bescheidener despoot doen jubelen. Het was geen won
der dat de hoogmoedige en thans schijnbaar alvermogende Alva
zich bijna vergoden liet. Na zijn terugkeer in Brussel gaf hij
eene reeks van zegefeesten. Het volk werd uitgenoodigd om zich
te verheugen en buitengemeene vrolijkheid te toonen, om bloe
men te strooijen op zijnen weg , om Hosanna's te zingen ter
eere van hem , die tot hen kwam , bespat met het bloed dege
nen , die zich voor hen hadden te weer gesteld. Die dag werd
behoorlijk als een heilige dag van de anderen afgezonderd; hui
zen, nog zeer onlangs behangen met de in rouwfloers gehulde
wapenschilden der vermoorde bewoners, werden nu met bloemenslingers versierd ; de klokken , die bijna dagelijks voor de slagt(1) Correspondance de Philippe II. 792 , 812.
(2) BOR, IV. 257. Correspond. de Philippe II., II. 808.
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offers eener ongeloofelijke wreedheid werden geluid, lieten nu
hare vrolijkste toonen klinken; en op het plein zelf, waarEgmont
en Horne , behalve zoo vele andere martelaars van minder aanzien ,
nog kort geleden een' smadelijken dood hadden ondergaan, werd
een lustig steekspel gehouden (1); dag aan dag, met al de wijdsche praal, welke de vertooning meest grievend kon maken.
Maar zelfs deze vreugdeblijken waren nog niet voldoende. De
overweldiger en temmer der Nederlanden achtte eene meer per
soonlijke en tastbare vergoding noodzakelijk ter bevrediging van
zijnen trots. Toen Germanicus zijne laatste zegepraal over de aloude
vrijheid dier edelaardige stammen voltooid had, wier nazaten,
nog onlangs in het bezit eener beter geregelde vrijheid, Alva op
last van een' anderen en ergeren Tiberius was komen honen en
verpletteren, rigtte de dappere, maar bescheidene Romein op de
vlakten van Idistavisus een zegeteeken op, met dit opschrift:
„het leger van Tiberius Caesar, na de volken tusschen den Rijn
en de Elbe tot onderwerping te hebben gebragt, heeft dit gedenkteeken toegewijd aan Mars, Jupiter en Augustus" (2). Dus
luidde het opschrift van Germanicus , zonder in het minst gewag
te maken van zijn' eigen naam. De Hertog van Alva liet, na zijn
terugkeer van de slagvelden van Braband en Friesland, zichzelven een kolossaal standbeeld oprigten en op het voetstuk deze re
gels beitelen : „ voor Ferdinand Alvarez de Toledo , Hertog van
Alva, Landvoogd der Nederlanden onder Filips II, omdat hij de
partijschappen uitgedoofd, het oproer getuchtigd, de godsdienst
hersteld, het regt beschermd, den vrede gegrondvest heeft; voor
's Koning trouwsten dienaar is dit gedenkteeken opgerigt„ (3).
Het standbeeld was van reusachtige grootte en werd in de cita
del van Antwerpen geplaatst. Het metaal er voor gebezigd was
gesmolten uit het bij Jemmingen veroverde geschut. Het stelde
den Hertog voor, den voet zettende op een ter aarde liggend
beeld met twee hoofden, en één lijf. De twee hoofden stelden,
volgens sommigen, Egmont en Horne voor; volgens anderen, de
beide Nassaus, Willem en Lodewijk. Anderen zagen daarin eene
zinnebeeldige voorstelling van de edelen en de steden der Neder(1) BOR, IV. 257.
(2) Tacit. Annal. lib. IV.
(3) BOR. IV. 257, 258. VAN METEREN, 61. DE THOU, V. 471—473,
die het zag, nadat het omvergeworpen was, en die «even getroffen was door
de schoonheid van het werk, als door den zinneloozen trots van hem, die er
last toe gegeven had. »
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landen , of misschien eene persoonsverbeelding van het Compromis
en het Smeekschrift. Behalve het hoofdopschrift, waren op het
voetstuk verscheidene bas-reliefs gebeiteld; en den toeschouwer,
wiens bewondering voor den Landvoogd nog niet bevredigd was
door het kolossale standbeeld zelf, stond het vrij, eene nieuwe
persoonlijke aanduiding van den held te vinden, hetzij in een'
toortsdragenden engel, hetzij in een' vreedzamen schaapherder.
Het werk, dat groote verdienste bezat, was het gewrocht van
een' kunstenaar, met name Jacob Jongelincx. Het bleef den Ne
derlanders tot verbazing en afschuw strekken, tot dat het door
Alva's opvolger, Requesens, omvergeworpen en vermeld werd (1).
Het is reeds opgemerkt, dat vele Rijksvorsten in het eerst met
warmte en naderhand, toen de wolken zich boven hem zamenpakten, minder ernstig, de pogingen van Oranje hadden onder
steund. Zij hadden, onder 's hands zoowel als openlijk, de aan
dacht des Keizers met aandrang op de zaak gevestigd en om zij
ne tusschenkomst bij Filips verzocht. Het was geene bemiddeling
met het doel om den Prins van tuchtiging te vrijwaren, hoe ook
de listige pen van Granvelle de daadzaken verdraaijen mogt. Het
was een vertoog ten behoeve der vrijheid van godsdienst voor de
Nederlanden, opgesteld door degenen, die haar reeds voor hun
eigen persoon verkregen hadden en eindelijk vrijstelling genoten
van vervolging. Het was een beroep, hetwelk zij, die het deden,
verpligt waren te doen ; want Nederlandsche gemagtigden hadden
de beraadslagingen bijgewoond, waardoor men het Passausche
verdrag aan de weerstrevende hand van Karel "V ontwrongen
had (2).
Deze pogingen bij den Keizer en door diens bemiddeling bij
den Koning van Spanje waren echter , gelijk wij gezien hebben ,
doorgaande vergezeld geweest van den raad aan den Prins van
Oranje, om stil te zitten. De Keizer had zich zijne zaak met
schijnbare rondborstigheid aangetrokken, zoover het vreedzame be
middeling betrof, maar hem tegelijk nadrukkelijk gelast zich te
onthouden van Alva den oorlog aan te doen: een bevel, dat de
Prins even nadrukkelijk geweigerd had te gehoorzamen. De Kei
zer had zelfs bijzondere afgevaardigden gezonden aan den Hertog en
aan den Prins , om hen te bewegen de wapenen neder te leggen ,
(1) BOB, IV. 257, 258. VAN METEBEN, 61. DE THOU, 471, 473. BESTIVOGLIO, lib. V. 186.
(2) Correspond. de Philippe II., II. 791.

1568)

BIJ FILIPS.

403

maar zonder gevolg (1). Oranje wist, welk gedrag edelmoediger
was jegens zijn onderdrukt vaderland: de wapenen op te vatten,
nu de hoop door de razende dwingelandij van Alva in wanhoop
verkeerd was, of al stilzittende den uitslag der staatsvertogen af
te wachten, die tusschen den Koning en den Keizer stonden ge
wisseld te worden. Zijne wapenen waren inderdaad onvoorspoedig
geweest; doch zoo hij de uitkomst dier trage staatkunde had af
gewacht, zou het voor de zaak der vrijheid nog erger geweest
zijn. De in het eerst warme , later laauwe belangstelling zijner
vrienden was, naar gelang zich de onheilen om zijn hoofd gaderden, eindelijk ijskoud geworden. Ook uit het graf van Koningin
Isabella trad hem de lastigste spookgestalte in den weg. De Ko
ning van Spanje was wederom weduwenaar, en de Keizer had
onder zijne zestien kinderen meer dan ééne huwbare dochter. Bij
de titels van „geliefde neef en schoonbroeder,„ waarmede Filips
steeds in de keizerlijke afkondigingen begroet werd, zou eerlang
de nadere en inniger van schoonzoon gevoegd worden.
De banden van aanverwantschap waren heilig in de overleve
ringen van het Habsburgsche Huis; maar toch had, in naam al
thans, de tusschenkomst plaats. Reeds in Augustus 1568 had
's Keizers gezant te Madrid een vertoog aan den Koning gerigt (2). Hij had in warme en krachtige bewoordingen over het
lot van Egmont en Horne gesproken en Filips onder het oog
gebragt, dat de teregtstellingen , die op den duur in de Neder
landen plaats vonden, de zaak van den Prins van Oranje krach
tig bevorderden. Op den 22e» September 1568 hadden de zes
Keurvorsten een uitdrukkelijk vertoog bij den Keizer ingediend.
Zij bedankten hem daarin voor zijne voorloopige tusschenkomst
ten gunste van de Nederlanden , schilderden Alva's wreedheid met
de levendigste kleuren af en klaagden over de ongehoorde streng
heid, waarmede hij niet alleen vele aanzienlijke edelen, maar ook
menschen van allerlei rang ter dood had laten brengen. In weer
wil van 's Konings herhaalde verzekeringen van het tegendeel,
hielden zij den Keizer voor , dat de Inquisitie zoowel als de Trentsclie Kerkvergadering thans in de Nederlanden in volle kracht was
ingevoerd. Zij hielden vol, dat men die gewesten van den Augsburgschen godsdienstvrede , waarop zij volkomen aanspraak had(1) Instructie voor den Aartshertog Karel. Correspond. de Philippe II. II.
797.
(2) Correspond. de Philippe, II., II. 786, 791.
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den, uitgesloten had. Neder-Duitschland was tot dezelfde privile
giën geregtigd, als Hoog-Duitschland. Zij smeekten den Keizer,
zijne gevoelens en de hunne aan den dag te leggen. Het was
voegzaam dat Zijne Katholieke Majesteit er kennis van droeg,
dat de Rijksvorsten voor het behoud van het vaderland en de
rust verbonden waren. Te dien einde stelden zij hunne staten ,
hunne middelen en hun leven den Keizer in handen.
Zoo klonk dat gewigtig beroep op den Keizer ten behoeve van
duizenden onderdrukten in de Nederlanden; een beroep, dat
Granvelle koeltjes had afgeschetst als eene kuiperij door Oranje
in het werk gesteld met oogmerk om zelf weder in gunst hersteld
te worden!
De Keizer verzekerde in antwoord hierop den afgevaardigden
der Keurvorsten, dat hij de zaak ter harte genomen en besloten
had zijn' eigen broeder, Aartshertog Karel, met eene bijzondere
zending naar Spanje af te vaardigen.
Dientengevolge voorzag de Keizer op den 21en October 1568
zijnen broeder van een' uitvoerigen brief van instructie. Hij moest
Filips 's Keizers menigvuldige vermaningen weder in het geheugen
roepen betrekkelijk de staatkunde, die men in de Nederlanden
gevolgd had. Hij moest van de dringende vertoogen , door de
Keurvorsten en andere leden des Rijks bij hunne jongste bezending
aan hem overgeleverd , melding maken. Hij moest berigten , dat
de Keizer kortgeleden aan den Prins van Oranje en den Hertog
van Alva gemagtigden gezonden had , ten einde , ware 't mogelijk ,
eene wapenschorsing te bemiddelen. Hij moest onder het oog
brengen, dat het groot aantal volks, door den Prins van Oranje
in Duitschland geligt, den magtigen bijval bewees, dien hij daar
te lande gevonden had. Onder zoodanige omstandigheden, moest
hij aantoonen , was het den Keizer onmogelijk geweest, hem, zoo
als de Hertog van Alva gevorderd had, in den rijksban te doen.
De Aartshertog moest den Koning trachten te bewegen om zich
op eervolle voorwaarden met Oranje te verzoenen. Hij moest vor
deren , dat in het beheer der Nederlanden goedertierenheid de
plaats van gestrengheid verving , en er op aandringen , dat men
het vreemde krijgsvolk uit de Nederlanden terugriep (1).
Met dezen in warme en nadrukkelijke bewoordingen gestelden
brief toegerust, kwam de Aartshertog den 10d™ December 1568
(1) Correspond. de Philippe II. 791, 792, 797.
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te Madrid aan. Eenige dagen later bood hij den Koning eene
kopij van zijn berigtschrift aan ; die kloeke woorden , waarop men
verwachtte dat Oranje zich verlaten zou , in plaats van op zijne
eigene kloekhartigheid en de krachtige wapenen zijner volgelingen.
Na den brief aandachtig gelezen te hebben , gaf Filips zijne ver
wondering te kennen , dat men hem dusdanige voorstellen kwam
doen , en dat nog wel door de bemiddeling van zulk een personaadje als de Aartshertog (1). Hij had reeds een' brief aan den
Keizer gerigt, waarin hij zijne ontevredenheid had uitgedrukt
over den stap , dien men thans gedaan had. Hij had zich bezwaard
gevoeld over de eer, welke men dus den Prins van Oranje bewees,
en over deze inbreuk op zijne erkende regten (2). Het was naar
zijne meening eene ongehoorde handelwijs , dat men aldus een'
Monarch van zijn' rang aansprak over zaken, waarin hij zich door
niemand de wet kon laten voorschrijven. Hij beloofde evenwel ,
het berigtschrift schriftelijk te zullen beantwoorden.
Op den 20<tel1 Januari) 1569 werd dit antwoord den Aartshertog
ter hand gesteld (3). Daarbij ontving hij de mededeeling, dat dit
papier eene openlijke oorkonde was , welke de Keizer aan de
Keurvorsten kon voorleggen ; maar dat de Koning ook een geheim
stuk had laten gereed maken, waarin hij zijne beweegredenen en
bijzondere grieven aan Maximiliaan bloot legde.
In de openlijke oorkonde merkte Filips op , dat hij zich nooit
verpligt gerekend had om zijn gedrag in zijne eigene aangelegen
heden bij anderen te regtvaardigen. Hij meende echter, dat het
voorbeeld van gestrengheid , hetwelk hij gegeven had , de goed
keuring zou wegdragen van Vorsten, aan wier onderdanen hij
aldus gehoorzaamheid geleerd had. Hij kon niet toegeven, dat hij
op grond der verbindtenissen , waarbij de Nederlanden tot een
kreits des Kijks waren gemaakt , verpligt zou zijn binnen hunne
grenzen de verordeningen van den Keizerlijken Rijksdag te gehoor
zamen. Wat de godsdienst betrof, zoo was het sedert zijne troonsbeklimming zijne voornaamste zorg geweest, het Katholiek geloof
in al zijn Staten te handhaven. In heilige zaken kon hij zich tot
geene schikking verstaan. De Kerk alleen had het regt aan de
geloovigen regels voor te schrijven. Wat de tuchtiging der Nederlandsche opstandelingen betrof, zou men bevinden, dat hij geens(1) Correspond. de Philippe II, 835.
(2) Zie den brief in de Correspondance etc. , 807.

(3) Correspond. de Philippe II , II. 818 , 819.
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zins , zoo als men hem ten laste had gelegd , strengheid gebezigd
had, maar integendeel , groote goedertierenheid en zachtmoedigheid (V).
Hij had geene verandering gemaakt in het beheer der Nederlan
den , zekerlijk volstrekt niet in de plakkaten , de eenigste veror
deningen , waaraan Vorsten gebonden waren. Hij had den Hertog
van Alva het bestuur opgedragen , dewijl zulks zijn koninklijke
wil en goedvinden was. Het Spaansche krijgsvolk was noodig voor
de volkomen tuchtiging der oproerlingen en kon voor het tegen
woordige niet van de hand gezonden worden. Belangende den
Prins van Oranje , wiens aangelegenheden de voornaamste beweeg
reden dezer zending schenen , en ten wiens behoeve men zoo
grooten aandrang gebezigd had , zoo waren diens misdaden zoo
overbekend , dat zelfs eene poging om die te regtvaardigen onmo
gelijk was. Hij was inderdaad de bewerker geweest van al de
zamenspanningen , opschuddingen en onlusten , die in de Neder
landen hadden plaats gegrepen. Al de rooverij , heiligschennis ,
ontwijding van tempelgebouwen en andere gruwelen, waarvan deze
gewesten het tooneel waren geweest, weet men met regt aan Item.
Behalve dat had hij een leger op de been gebragt en een inval
gedaan op het grondgebied van Zijne Majesteit. Zulke verregaande
misdaden hadden de deur gesloten voor alle genade. In weerwil
van zijne achting voor de tusschenkomst des Keizers en der Kijksvorsten , kon de Koning zich niet vernederen om toe te staan ,
wat men thans met betrekking tot den Prins van Oranje van hem
vergde. Aangaande een' wapenstilstand tusschem hem en den
Hertog van Alva , behoorde Zijne Keizerlijke Majesteit het verschil
te overwegen, dat er tusschen een oppermagtig Vorst en zijne
oproerige onderdanen bestond, en te bedenken hoe onbetamelijk
en krenkend voor de eer des Konings zulk een verdrag moest
gerekend worden (2).
Zoo luidde de openlijke brief, waarvan de Aartshertog een af
schrift ontving , in het Latijn zoowel als in het Spaansch. De
geheime memorie mogt alleen den Keizer en diens afgezant onder
(1) «Se hallara aver usado S. M. Catolica no de rigor como se Ie imputa,
sino de mucha clemencia ï piedad.« Correspond. de Philippe II, II. 818.
(2) Correspond. de Philippe II, II. 818. Zie ook CABREBA , Vida de
Feipe II, lib. VIII. Men vindt daar de geheel instructie win den Aarts
hertog p. 518—530. Het antwoord van Filips is daar ook volledig in het
licht gegeven, p. 578—592. Zie ook het berigt van Louis Venegas, Klips
afgezant aan het keizerlijk hof, ten aanzien van de zending van den Aarts
hertog. — Ibid. p. 534—536.
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de oogeu komen. In dit stuk drukte de Koning zich met meer
warmte en in beslissender bewoordingen uit (1). Hij stond ver
baasd , zeide hij , dat de Prins van Oranje bij het werven van
een leger met het doel om de Staten van zijn' aangeboren Vorst
te overweldigen, zooveel hulp en tegemoetkoming in Duitschland
gevonden had. Het scheen ongeloofelijk , dat dit niet door keizerlijk
gezag verhinderd had kunnen worden. Het had hem leed gedaan,
dat men gemagtigden naar den Prins gezonden had. Het speet
hem, dat men zulk een openlijken stap te zijnen gunste had ge
daan , als de zending van den Aartshertog naar Madrid. Hetgeen
evenwel den Koning het diepst had gegriefd , was , dat Zijne Kei
zerlijke Majesteit hem wenschte over te halen om in godsdienstige
aangelegenheden met zachtheid te werk te gaan. De Keizer behoorde
te weten, dat geene menschelijke bedenking, geen belang zijner
rijken , niets ter wereld, wat men hem voorhouden of wat hij in
de waagschaal stellen kon , hem eene haarbreedte van den weg ,
dien hij in de zaak van de godsdienst betreden had , zou doen
wijken (2). Die weg was één en dezelfde al zijne rijken door. Hij
had dien immer getrouw gevolgd en was gezind dien bij voort
during te houden. Hij wilde niet gedoogen , dat men hem tot het
tegendeel aanraadde of zocht over te halen , en zou het kwalijk
nemen, indien men zulks beproefde. Hij kon het er niet anders
voor houden, dan dat de bewoordingen, waarin het berigtschrift
van den Aartshertog was vervat, de grenzen van vriendelijke
raadgeving te buiten gingen. Zij waren inderdaad zoo goed als
eene bedreiging, en het verwonderde hem, dat men eene bedrei
ging bezigde , daar ten aanzien van zoo magtige Vorsten als hij
soortgelijke middelen slechts weinig gevolg konden hebben.
Den 23"'" Januarij 1569 bood de Aartshertog den Koning een
krachtig antwoord aan op den openlijken brief. Het was gesteld
in denzelfden geest als het berigtschrift en behoeft dus niet breed
voerig ontleed te worden. Hij geloofde niet , dat Zijne Keizerlijke
Majesteit eenige de minste regtvaardiging van de behandeling der
Nederlanden beamen zou. De Stenden des Rijks zouden nimmer
Filips' bewering toestemmen ten aanzien van de betrekking dier
landen op het Rijk , als of zij daarin niet waren begrepen , en dus
uitgesloten van het bepaalde bij de bijzondere Artikelen van het
Augsburgsch verdrag. Toen Karel V en Koning Ferdinand in 1555
(1) Correspond. de Philippe II, II. 819. — (2) Ibid.
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den godsdienstvrede gesloten hadden , waren zij daarin bijgestaan
door afgevaardigden uit de Nederlanden. De Rijksvorsten hielden
het derhalve voor een vast beginsel, dat de godsdienstvrede,
zonder welken de laatste sporen van het Roomsch geloof uit
Duitschland zouden verdwenen zijn , zich regtens tot de Neder
landen behoorde uit te strekken. Met opzigt tot den Prins van
Oranje zou de Aartshertog er de voorkeur aan gegeven hebben
niets meer te zeggen; doch de bevelen des Keizers vergnnden
hem niet het stilzwijgen te bewaren. Het was nu noodig aan dezen
stand van zaken in Neder-Duitschland een eind te maken. De
Rijksvorsten begonnen verbitterd te worden. Hij herinnerde aan
de hagchelijke kansen van den Smalkaldischen krijg, aan het on
middellijk gevaar , waarin de daad van een enkel' Keurvorst den
Keizer gebragt had. Zij die meenden, dat de Vlaamsche gewesten
op dezelfde wijze konden bestuurd worden als Italië en Spanje,
begingen eene grove misvatting, en Karel V had steeds die dwa
ling ingezien (1).
Dit was de hoofdsom en het wezenlijke van des Aartshertogen
zending naar Madrid, wat het onmiddellijk doel er van betrof.
In den loop echter van het verkeer, dat tusschen dezen persoon
en Filips plaats greep, nam de Koning de gelegenheid waar om
Zijne Keizerlijke Majesteit de achteloosheid , door hem over het
algemeen in godsdienstige aangelegenheden aan den dag gelegd,
te verwijten. Het ging hem zeer ter harte , zeide hij , dat de Keizer,
alhoewel , gelijk hij geenszins betwijfelde , een Christen en Katholiek
Vorst , uit staatkunde niet gewoon was , daarvan die uiterlijke
blijken te geven , welke de eer van de Godsdienst vorderde. Hij
smeekte daarom den Aartshertog , zulks met ernst en nadruk Zijne
Keizerlijke Majesteit onder het oog te brengen.
In spijt dezer plegtige zending , was de Keizer reeds erger dan
onverschillig geworden, nog vóór de afgezant Madrid bereikt
had. Voor die onverschilligheid bestond meer dan ééne reden.
Tijdens het opmaken van het berigtschrift was de dood der Ko
ningin van Spanje te Weenen nog niet bekend. De Aartshertog
had zelfs last ontvangen om Filips berigt te geven van de aan
staande huwelijksverbindtenissen der • twee Aartshertoginnen , die
van Anna met den Koning van Frankrijk , en die van Isabella met
den Koning van Portugal. Weinig dagen daarna evenwel ontving
(2) Correspond. de Philippe II. 820, 835.

1569)

GEVOLGEN DIER ZENDING.

409

de gezant brieven van den Keizer, bij welke hij gemagtigd werd
aan den weduwenaar Filips de hand der Aartshertogin Anna aan
te bieden (1). De Koning gaf den Aartshertog op dit voorstel ten
antwoord , dat hij , in zoover hij slechts zijne persoonlijke wenschen in aanmerking nam, blijven zou gelijk hij was. Daar hij echter
thans geen zoon had , deed hem het voorstel genoegen , en hij
wilde zien , hoe men de zaak met Frankrijk zou kunnen schikken.
Dus had Oranjes tegenspoed in Braband, zoo ontmoedigend
voor de Duitsche Vorsten, die het meest zijne zaak waren toege
daan , en nog meer de weduwenaarsstaat van Filips in de ziens
wijze van Maximiliaan eene verandering te weeg gebragt. Op den
17den Januarij 1569, drie dagen vóór dat zijn afgezant met de
onderhandelingen een' aanvang had gemaakt, had hij derhalve
een' eigenhandigen brief aan Zijne Katholieke Majesteit gezonden.
In den brief vernietigde hij in weinige koele regels al wat zijne
schijnbaar zoo ernstige tusschenkomst ten gunste der Nederlanden
mogt uitgewerkt hebben. Hij meldde den Koning, dat de Aarts
hertog gezonden was, niet om hem lastig te vallen, maar om hem
van zijne vriendschap te overtuigen. Hij verzekerde Filips , dat Mj
met zijn antwoord tevreden zou zijn , hoedanig dit zijn mogt. Alleen
verzocht hij , dat het in dusdanige bewoordingen vervat mogt zijn ,
da? ie Stenden en Keurvorsten, aan welke het voorgelegd moest
worden, geen argwaan mogten opvatten.
De Aarsthertog verliet Madrid den 4den Maart 1569. Hij ver
trok, wel voldaan over den uitslag zijner zending, niet in zoover
het eigenlijke doel er van bereikt was; want dit was integendeel
geheel en al mislukt, maar dewijl de Koning hem honderdduizend
dukaten geschonken en beloofd had, de Aartshertogin Anna te
(1) "Volgens CABBERA , kreeg de Aartshertog de tijding van deu dood der
Koningin op zijne reize naar Madrid. — Felipe II , lib VIII. 517.
HERRERA (lib. XV. 707) geeft verkeerdelijk aan , dat de Aartshertog bij
zijn vertrek reeds door den Keizer met deze twee zendingen belast was : na
melijk , om het huwelijk der Aartshertogin Anna met Filips te bemiddelen , en
eene schikking te treffen ten aanzien van de Nederlaudsche aangelegenheden.
Integendeel , hij was gemagtigd om den Koning van Frankrijk de verbindtenis
met Anna voor te slaan , en had zijne instructie daartoe reeds aan Filips me
degedeeld , alvorens hij brieven uit Weenen ontving , geschreven nadat Isabella's
dood bekend geworden was. Bij een ander onderhoud deed hij Filips dit nieuwe
uuwelijksvoorstel. Deze daadzaken zijn gewigtig, daar er uit blijkt hoezeer de
eigenlijke hoofdzaak der zending , die aanvankelijk met zulke stoute eischen
optrad , geheel en al ter zijde geschoven werd , met oogmerk om aan een der
zeven Oostenrijksche Aartshertoginnen een voordeeliger huwelijk te bezorgen. —
Vergelijk Correspond. de Philippe II, II. 535.
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huwen. Den 26»'en Mei van datzelfde jaar zond de Keizer aan
Klips een antwoord ten slotte, waarin hij uitdrukkelijk 's Koning»
regtvaardiging zijner handelwijze goedkeurde, als gegrond, naar hij
zeide, op regt en billijkheid. Desniettemin kon hij die, zoo als
die was, aan de Stenden en Keurvorsten moeijelijk voorleggen,
weshalve hij vele punten gewijzigd had, welke naar zijne meening
ergernis zouden kunnen geven (1).
Zoo was dan, gelijk Granvelle voorspeld had, de veel gerucht
makende zending van den Aartshertog Karel in rook vervlogen.
Het opperhoofd van het heilige Roomsche Rijk zag van zijne met
zooveel ophef aangekondigde tusschenkomst af en troostte zich voor
de vernederende afwijzing met de hem gedane toezegging. Indien
het goed was , de schutsheer der godsdienstvrijheid in Hoog- en
Neder-Duitschland te zijn, beter nog was het, schoonvader te
wezen van den Koning van Spanje en de beide Indiën. Van hier
dat de zending zulk een weinig voldoende uitkomst opleverde en
zoo plotseling afgebroken werd.
Kardinaal Granvelle was in dit tijdsgewricht van groote dienst
geweest. Hij had aan Filips geschreven , om hem te verzekeren ,
dat zijns bedunkens de Nederlanden geen aanspraak hadden op
grond van den Augsburgschen vrede te verlangen , dat binnen
hun grondgebied de verordeningen van den Rijksdag van kricht
zouden zijn. Hij voegde er bij , dat Karel V in het verdrag van
Passau alleen bewilligd had, om zijn' broeder Ferdinand van den
ondergang te redden ; dat hij alleen als Keizer er in had toege
stemd , en noch regtstreeks noch zijdelings de Nederlanden onder
het daarbij vastgestelde had begrepen. Hij verklaarde bovendien,
dat de Keizer , ten gevolge van de ernstige aanzoeken van Ferdinand in eene nimmer openbaar gemaakte akte het verdrag herroe
pen had (2).
Men heeft gezien, hoe de Koning van deze meening van Gran
velle gebruik maakte in zijn antwoord aan den Aartshertog. Hoewel
hij zich niet vernederde tot eene bewijsvoering, had hij van het
feit gewaagd alsof het onbetwistbaar ware. Nog meer genoegen
deed het hem te zien, dat Keizer Karel het Passausch verdrag
herroepen had ; en gretig gelastte hij Granvelle er onderzoek naar
te doen, waar men de geheime oorkonde zou kunnen vinden (3).
(1) Correspond. de Philippe II, II. 817, 835, 874.
(2) Correspond. de Philippe II, 800. GACHAUU'S inleiding tot het 1ste Deel ,
p. CLXXXVII. — (3) I bid. 8é2.
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De Kardinaal antwoordde, dat dit stuk waarschijnlijk onder zijne
papieren te Brussel was, doch dat hij betwijfelde of men Tiet in
zijne afwezigheid zou kunnen vinden (1). Of er ooit zulk eene oor
konde bestaan heeft, is moeijelijk uit te maken. Zulk een bedrog
zou Karel waardig geweest zijn; de verdichting er van den Kar
dinaal geenszins onwaardig. Hoe dit zij , het eene zoowel als het
andere was een tamelijk willekeurig en uiterst schandelijk bedrijf.
(1) Correspond. de Philippe II, 860.

VIJFDE HOOFDSTUK.

Twist tusschen Alva en Koningin Elisabeth van Engeland. — Spaansche gelden door de Engehche regering in beslag genomen. —
Het verkeer tusschen Engeland en de Nederlanden bekt. —
Scherpe maatregelen tegen de ketterij. — Voortdurende vervolging. — Bijzonderheden daaromtrent. — Alva ontvangt van den
Paus hoed en zwaard ten geschenke. — De Landvoogd besluit
een stelsel van willekeurige belasting in de Nederlanden in te voe
ren. — De Staten komen te Brussel bijeen. — De besluiten van
Alva worden hun voorgelegd. De honderdste , tiende , vijfde pen
ning. — Tegenstand van Viglius tegen het ontwerp. — De Sta
ten van verscheidene provinciën geven met weerzin hunne toestem
ming. — Vastberaden tegenstand van Utrecht. — De stad en de
provincie voor den Bloedraad gedaagd. — Beide met verbeurd
verklaring en verlies harer vrijheden gestraft. — Beroep op den
Koning. — Moeijelijkheid om de nieuwe belasting in te vorderen. —
Wijziging daarin voor twee jaren. — Plannen voor eene algemeene kwijtschelding. — Het misnoegen tegen den Hertog neemt
toe. — Hij verlangt zijnen post neder te leggen. — Heimelijke
vijandschap tmschen den Landvoogd en Viglius. — De President
verandert van gevoelen. — Granvelk's meeningen. — De Hertog
laat de kwijtschelding plegtig te Antwerpen afkondigen. — Aard
dezer amnestie. — Het volk over dien maatregel onvoldaan. —
Klagten van Alva aan den Koning. — Wat den Baron Montigny
in Spanje wedervoer. — Zijne opsluiting te Segovia. — Hij
doet eene poging om te ontvlugten. — Mislukking. — Montigny
aan een zoogenaamd regterlijk onderzoek onderworpen. — Zijne
gemalin wendt zich tot Mlips. — Hij wordt veroordeeld. — Men
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besluit hem heimelijk te vermoorden. — De Koning regelt zorg
vuldig al de bijzonderheden der uitvoering en houdt er toezigt
over. — Verschrikkelijke overstrooming in de Nederlanden. —.
Ontzaggelijk verlies van leven en have in Friesland. — Herman
de Ruyter neemt het slot Loevestein bij verrassing in. — De
sterkte door de Spanjaards hernomen. — Wanhopige tegenstand
en dood van de Ruyter.

Zeer spoedig nadat de Hertog te Brussel teruggekeerd was ,
ontstond er een geschil tusschen hem en de Koningin van En
geland. Zekere vaartuigen, met kaperbrieven van den Prins van
Condé voorzien , hadden tot in Engelsche havens jagt gemaakt
op eenige koopvaarders , die van Spanje kwamen met geldelijken
onderstand voor het Spaansche leger in de Nederlanden (1). De
koopvaarders bleven in de haven en waagden het niet naar hunne
bestemming te vertrekken , terwijl de vrijbuiters in eene naburige
haven op de loer lagen om hen aan te tasten, als /ij in zee
zouden steken. De gezagvoerders der handelsvloot beklaagden zich
bij den Spaanschen Gezant in Londen. De Gezant droeg de zaak
aan de Koningin voor. De Koningin beloofde daarin te zullen
voorzien en naauwelijks had zij die toezegging gegeven, of zij
nam al het geld in de schepen , dat omtrent achthonderdduizend
dollars bedroeg, in beslag en eigende dit alles zich toe tot haar
eigen voordeel. Voor deze handelwijze gaf zij tweederlei voorwend
sel. In de eerste plaats verzekerde zij den Gezant, dat zij van
het geld bezit had genomen, ten einde het voor haren koninklij
ken broeder van Spanje in veilige bewaring te houden. In de
tweede plaats beweerde zij , dat het geld volstrekt niet aan de
Spaansche regering toekwam, maar het eigendom was van zekere
Genuesche kooplieden, van welke zij het, gelijk zij regt had te
doen , voor een kort tijdsbestek geborgd had (2). Beide voorgevens konden moeijelijk gegrond zijn, maar elk van beide leverde
eene uitmuntende reden op om zich de gelden tot haar eigen ge
bruik toe te eigenen.
De Hertog van Alva, die zich in het uiterste geldgebrek be
vond, was woedend, toen hij het gebeurde vernam. Hij zond
(1) BOR, V. 272, 273, — (2) Ibid. VAN METEREN, 57.
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onmiddellijk
den Raadsheer d'Assonleville benevens andere Ogenaas•
Ö
tigden met eene byzondere zending naar den Koningin van En
geland. Men weigerde zijnen afgevaardigden gehoor en beschul
digde den Hertog van aanmatiging , daar hij zich verstoutte , als
of hij regerend Vorst ware geweest, een gezantschap af te vaar.
digen aan een gekroond hoofd (1). Men gaf Alva geene voldoe
ning, maar zond een' geheimen gemagtigde af naar Spanje, om
de zaak aldaar te bespreken. Alva's toorn werd door deze ver
achtelijke behandeling niet tot bedaren gebragt. Verdrietig over
het verlies zijner gelden en diep gekrenkt door eene afwijzing,
welke zijn hoogmoed verdiend had , ging hij over tot een' gewelddadigen maatregel. Hij liet openlijk het bevel afkondigen
om elken Engelschman binnen het grondgebied der Nederlan
den in hechtenis te nemen, en op alle goederen beslag te leg
gen , welke men bevinden mogt aan lieden van die natie toe
te behooren (2). De Koningin vergold gelijk met gelijk en gebruik
te dezelfde strengheid tegen Nederlanders in Engeland. Na
dat hij den slag had toegebragt, deed de Hertog eene open
lijke bekendmaking uitgaan (van 31 Maart 1569), waarin hij zijne
redenen van bezwaar in de bijzonderheden opsomde en alle han
delsverkeer met Engeland ten strengste verbood. Terwijl de Ko
ningin en de Landvoogd elkander dus beurtelings slagen toebragten, hadden de ongelukkige Nederlanders daaronder natuurlijk
het meeste te lijden. Tusschen de roofzucht van Elisabeth en den
trots van Alva werd het armzalig overschot van den voormaligen
bloei der Vlaamsche gewesten als tusschen twee molensteenen
verpletterd en te niet gedaan. Openlijke afkondigingen en bezendingen van getnagtigden volgden digt op elkander, doch eerst in
April 1573 werd de zaak bepaaldelijk bijgelegd. Alvorens die
dag aanbrak, had de Nederlandsche handel, volgens de laagste
berekening, een verlies van twee millioen gulden ondergaan,
waarvan de Spaansche regering aan de kooplieden geen' stuiver
ooit vergoed heeft (3).
Ondertusschen zoo wel te midden van zijne zelfvoldoening over
de zegepraal op Willem van Oranje , als bij de uitstorting van
zijnen toorn tegen de Koningin ven Engeland, verloor de Her
tog geen oogenblik het hoofddoel van zijn verblijf in de Neder(1) BOR, V. 272, 273, 277. VAN METEREN, 77, 78.
,(2) De proclamatie by Bon, V. 277—280. — (3) VAN METEREN , 57, 58.
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landen uit het oog. De galg en de brandstapel werden dagelijks
met offers beladen. De registers van dat tijdvak zijn bevlekt met
die gedurig vernieuwde wreedheden, welke men tegen de aan
hangers der nieuwe godsdienst te werk stelde. Aan de overheden
der verschillende steden werden versche berigtschriften uitgevaar
digd, waaraan zij zich bij de vervulling van hunnen duren
pligt te houden hadden. Inzonderheid gelastte hun de Hertog
zorg te dragen , dat men voor elke gemeente geene andere dan
Katholieke vroedvrouwen aanstelde , behoorlijk beëedigd om bin
nen vierentwintig uren van elk pasgeborene aangifte te doen, ten
einde de pastoor oogenblikkelijk den doop mogt toedienen (1).
Ook kregen zij in last zekere spionnen aan te stellen , die bij
elke bediening der Sacramenten , hetzij in het openbaar of bin
nen 's huis , bij de outers of bij de sterfbedden , de wacht moes
ten houden , en die alle personen , welke zich daarbij spottende
of oneerbiedige gebaren veroorloofden, of welke aan de kerkgeregten geenszins de voegzame eer bewezen , moesten aangeven ,
ten einde men hen voorbeeldig, dat is, met den brandstapel,
mogt straffen (2). Voorts, opdat de dood zelfs den dwingeland
zijne prooi niet zou ontrukken , moesten dezelfde verspieders
wacht houden aan het leger der stervenden , en onmiddellijk bij
de regering aangifte doen van allen , die het zouden wagen dit
leven te verlaten, zonder vooraf het laatste oliesel en den gewijden ouwel te ontvangen. De goederen van degenen , die zich aan
dergelijke misdaad schuldig hadden gemaakt , moesten (zoo luidde
het bevel) verbeurd verklaard en hunne lijken naar de plaats van
openbare teregtstellingen gesleept worden (3).
Een aandoenlijk geval had er plaats in Zuid-Holland in den
aanvang dezes jaars , hetwelk om het eigenaardige korte melding
verdient. Een arm Doopsgezinde , aan geene misdaad schuldig ,
dan dat hij tot eene vervolgde sekte behoorde, was ter dood ver(1) Instrnctiën van Alva aan Jacques de Blondel, Heer van Cuinchy, be
velhebber en baljuw van Doornik en het omliggend landschap. Zie de Extraits
des Registres de Tournay, par GMCHARD , 107, 108.
(2) » A commettre certains personages ponr etre présents au port et administration des Saints Sacrements , tant de l'autel que de l'extreme onction , a
l'effet de remarquer eeux qui feraient gestes on mines dérisoires ou irrévérencienx — et d'en provoqner la punition exemplaire. « etc. — Extraits des Re
gistres de Tournay , par GACHARD , 107 , 108.
(3) a 2. A denoncer cenx qui décederaient sans s'etre fait administrer les
Saints Sacrements , leiers Mens devant être confisqués et leurs corps porlés au
Keu public destiné ponr lajustice.» — Ibid.
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oordeeld. Hij ontsnapte uit den kerker, maar werd door een' geregtsdienaar over eene digtgevroren gracht op den voet nagezet.
De winter was reeds ver gevorderd en het ijs onvast geworden.
Het brokkelde en kraakte onder zijne voetstappen; doch het ge
lukte hem veilig de overzijde te bereiken. De geregtsdienaar was
niet zoo gelukkig. Het ijs bezweek onder hem , en hij zonk in
den poel , terwijl hij luidkeels om hulp riep. Niemand was er die
hem hooren kon, behalve de vlugteling op wien hij jagt had ge
maakt. Dirk Willemszoon, zoo heette de Doopsgezinde, onwille
keurig de roepstem van zijne edelaardigheid gehoor gevende, stak
met gevaar van zjjn leven het krakend en gevaarvol ijs over,
strekte de hand naar zijnen vijand uit en redde hem van een'
zekeren dood. Ongelukkig voor de menschheid, kan men er niet
bijvoegen, dat deze heldendaad van grootmoedigheid met eene
gelijke heldendaad van dankbaarheid beantwoord werd. De geregtsbeambte , wel is waar, wenschte de verantwoordelijkheid te
ontgaan van den redder zijns levens op te offeren; doch de Bur
gemeester van Asperen vermaande hem scherpelijk, zijnen eed in
dachtig te zijn. Hij nam bijgevolg den vlugteling in hechtenis, die
op den loden Mei daaraanvolgende onder de langst gerekte fol
teringen den vuurdood onderging (1).
Bijna terzelfder tijd werden vier geestelijken , waarvan één ze
ventig jaren bereikt had, na eene gevangenschap van drie jaren,
in den Haag ter dood gebragt. Allen waren onberispelijk van
leven en hadden geene andere misdaad gepleegd , dan dat zij de
Hervorming hadden voorgestaan. Daar zij ter plaatse van hun ver
blijf nog al aanzien genoten hadden , besloot men , hen met eenige
plegtigheid ter dood te brengen. Men veroordeelde hen tot den
brandstapel, en daar zij tot den geestelijken stand behoorden,
vond men noodig, vóór de teregtstelling , het waas van heilig
heid, dat dientengevolge hunne personen aankleefde, weg te ne
men. Daarom werden zij op den 27™ Mei, in het wijdsch gewaad
der Hoogmis uitgedoscht , voor den Bisschop van 's Hertogenbosch
gebragt. De Prelaat sneed elk hunner met eene schaar een haar
lok af. Daarop schoor hij hun de kruin en de toppen der vingers
met een zilveren mesje zeer netjes af, zonder hen in het minst
te bezeeren. Aldus veronderstelde men was de mystische olie
hunner wijding genoegzaam weggenomen. Vervolgens begon de
(1) GERARD BRANDT, Historie der Reformatie, I Deel, X Boek, 500.
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Prelaat de slagtoffers van hun plegtgewaad te ontdoen, waarbij
hij elk hunner afzonderlijk toevoegde : Eximo tibi vestem justitiae ,
quem valens abiecisti, [Ik trek u het kleed uit der geregtigheid,
hetwelk gij vrijwillig weggeworpen hebt], waarop de oudste onder
hen, Arend Dirkszoon, stoutweg ten antwoord af: Imo vestem injustitiae, [zeg liever het kleed der ongeregtigheid]. Nadat de Bis
schop de plegtstatige klucht der ontwijding dus ten einde gespeeld
had , gaf hij de gevangenen aan den Bloedraad over , met ver
zoek, dat men hen zeer liefderijk behandelen zou. Drie dagen
later werden zij allen op den brandstapel ter dood gebragt, waarbij
men hun echter de gunst bewees om geworgd te mogen worden ,
alvorens zij in de vlam werden geworpen (1).
Het was juist op dit oogenblik , terwijl de handlangers van den
Hertog met zulken ijver zijne besluiten ten uitvoer legden , dat er
een bijzondere bode van den Paus aankwam, om Alva een' met
juweelen omboorden hoed en een zwaard ten geschenke aan te
bieden (2). Dergelijke giften werden slechts zelden door de Kerk
verleend, en nooit dan aan dezulken, die de hoogste waardighe
den bekleedden , of aan diegenen , welke door de schitterendste
daden , tot hare verdediging verrigt , van haar de uitstekendste be
looning verdiend hadden. In den eigenhandigen brief, van welken
deze geschenken vergezeld gingen, verzocht Zijne Heiligheid den
Hertog „wanneer hij dezen hoed opzette, indachtig te zijn, dat
hij daardoor als door eenen helm der geregtigheid en door het
schild van Gods hulpe gedekt was, en dat die tevens de hemelsche kroon aanduidde, welke voor alle Vorsten was weggelegd,
die de Heilige Kerk en het Roomsch Katholiek geloof handhaaf
den. Het opschrift van het zwaard luidde als volgt : „ Accipe sanctum gladium, munus a Deo in quo deücies adversarios populi mei
Israël (3). " [Ontvang dit heilig zwaard als eene gave Gods , door
welks kracht gij de vijanden van mijn volk Israël ter neder zult
werpen].
Het liet zich niet aanzien, dat de Stedehouder van Filips,
aldus door den Stedehouder van Christus aangespoord om in de
leer van zijnen meester te volharden , van zijnen weg zou afdoleu
of voor zijn bloedig werk terugdeinzen. Geen vernuft was zoo vin
dingrijk om eenige nieuwe gruweltrekken te kunnen voegen bij de
(1) BOR, V. 312 313-; HOOPT, V. 199—200.
(2) BOR, V. 270, 271. STBADA, lib, VII. 347, 348.
(3) MENDOZA, 100.
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godsdienstvervolging , waaronder de Nederlanden zuchtten; doch
eene nieuwe daad van geweld kon er gepleegd worden op het
armzalig overschot van vroegere welvaart.
De Hertog was niet voldaan geweest over de uitkomsten van
zijne maatregelen ten aanzien der geldmiddelen. De verbeurdver
klaring der goederen van gebannen en vermoorde ketters was ge
bleken geenszins zulk eene onuitputtelijke goudmijn te zijn, als
hij zich beroemd had. De goudstroom , die voortdurend in de
Spaansche geldkisten vloeijen zou, higld weldra geheel en al op
te vloeijen. Dit kon niet anders. Verbeurdverklaringen moeten
noodwendig aan elke schatkist slechts eene onzekere tegemoetko
ming opleveren. Slechts een Alva kon het in zijne dolzinnigheid
voor mogelijk houden, uit zoodanige bron vaste inkomsten af te
leiden. Het was evenwel niet te verwachten, dat deze man, wiens
dwingelandij tot razernij klom , het naauwe verband begrijpen kon,
dat er tusschen de belangen van een volk en die zijner regeerders
bestaat; en hij was besloten om door nog woestere en bespottelijkere proefnemingen aan den dag te brengen, hoe ligtelijk een
groot krijgsman een zeer verachtelijk bestuurder van geldmiddelen
worden kan.
Hij had niets geringers ten doel, dan een willekeurig belasting
stelsel van de Kroon in de plaats te stellen van het wettige en
bij handvesten gewaarborgde regt der provinciën om zich zelve
belastingen op te leggen. Het was geene zeer oorspronkelijke , maar
zeker eene koene gedachte. Want alhoewel een zoo vertrapt land
zich elk nieuw dwangjuk gereedelijk mogt laten opleggen, was het
echter twijfelachtig of het krachts genoeg over had om den last
te dragen, als men het dien had opgelegd. Het was buitendien
zeker, dat het nieuwe stelsel een algemeener geroep zou doen op
gaan , dan zelfs de vervolging om de godsdienst tot dusver nog
had uitgelokt. Er waren onder de landzaten vele ernstige en opregte Katholieken, die zich als zoodanig veilig achtten voor de
handen van den scherpregter , terwijl niemand hunner hoop kon
voeden om de klaauwen der nieuwe belastinggaarders te ontgaan.
Toch was de Landvoogd er de man niet naar, om zich door den
afkeer, dien de maatregel naar alle gedachten bij het volk ont
moeten zou, te laten afschrikken. Moed bezat hij meer dan eenig
sterveling. Hij scheen het zich ten taak gesteld te hebben om
naauwkeurig te beproeven, hoeveel wigt van ellende het land
dragen kon. Hij had besloten , de wijdte en diepte er van te meten
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en te leeren kennen, hoeveel ligchamelijken en zedelijken jammer
men binnen zijne grenzen opeenboopen kon, vóórdat het tot
overstrooming toe vol zou zijn. Alle inwoners des lands , mannen ,
vrouwen, kinderen, waren plegtig ter dood veroordeeld; en ten
gevolge van dit vonnis, hadden er dagelijks willekeurige teregtstellingen plaats gehad. Voor millioenen waarde had men aan goe
deren verbeurd verklaard, terwijl de vermogendste en nijverste
zoowel als braafste Nederlanders in vreemde landen berooid omzwierven. Toch hadden de slagen, hoe roekeloos ook uitgedeeld,
nog niet elk hoofd zonder uitzondering getroffen. De bevolking
was aanmerkelijk geknot, niet uitgeroeid, en de voortbrengende
krachten des lands , hetwelk eeuwen lang zulk een bloeijend leven
genoten had, waren zelfs nu nog niet ten eenenmale te loor ge
gaan. Bij de schipbreuk van hun maatschappelijk geluk, bij de
volslagen omverwerping hunner burgerlijke vrijheid, hadden de
Nederlanders de schaduw ten minste van één magtig bolwerk tegen
overheersching behouden. De Koning kon geene belasting opleg
gen (1).
.
Brabands Blijde Inkomste, zoowel als de handvesten van Vlaan
deren , Holland , Utrecht en al de andere provinciën , schreven
uitdrukkelijk de wijze voor, op welke de gelden, welke de rege
ring behoefde, moesten geheven worden. De Vorst des lands of
zijn Stadhouder moest in persoon voor de Staten verschijnen en
zijn verzoek om geld voordragen. Het stond aan de Staten, nadat
zij met hunne lastgevers geraadpleegd hadden, te beslissen, of men
al dan niet, dit verzoek (bede) zou toestaan, en gebeurde 't dat
een enkel gedeelte zijne inwilliging weigerde, dan moest de vorst
geduldig een gunstiger oogenblik afwachten (2). Zoodanig was het
geregeld gebruik in de Nederlanden geweest, en de regerende
Vorstenhuizen hadden niet dikwerf aanleiding gehad, om de Sta
ten van karigheid te beschuldigen. Het was echter niet te verwon
deren, dat de Hertog van Alva over het voortbestaan van dit
privilegie ongeduldig werd. Een land van veroordeelde misdadi
gers, eene natie wier hals men in het eerste het beste oogenblik
zonder omslag op het blok kon leggen, scheen kwalijk bevoegd
om de beurs te houden en haren Vorst aalmoezen uit te reiken.
De Landvoogd was ongeduldig over dit aanmatigend overblijfsel
(1) BEKTIVOGLIO, lib. V. 82. Zie ook de Inleiding tot dit werk.
(2) Ibid., benevens KLUIT. Historie der Holl. Staatsreg., en VIGHI Comment. rerum actarnm snper impos. Deo. Den. c. VI.
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van grondwettige vrijheid. Bovendien , hoewel hij den Nederlan
ders bijkans al de regten van vrijgeborenen ontnomen had, mis
gunde hij hun het voornaamste voorregt van slaven, dat name
lijk, om op kosten huns meesters gevoed en bewaakt te worden.
Hij had daarom eene algemeene vergadering van de Staten der
provinciën in Brussel beschreven en hun op den 20™ Maart 1 569
de volgende besluiten doen voorleggen (l).
Op alle roerende en onroerende goederen werd eene belasting
gelegd van den honderdsten penning , of één ten honderd, die
oogenblikkelijk geheven zou worden. Deze belasting was evenwel
niet doorgaande, maar slechts éénmaal te voldoen, tenzij het,
gelijk van zelf spreekt, dezelfde willekeurige magt, welke haar
had ingesteld, goeddunken mogt haar voor de tweede maal in te
vorderen.
Eene belasting van den twintigsten penning, of vijf ten hon
derd, werd gelegd op elke overdragt van onroerende goederen.
Deze belasting was voortdurend.
Ten derde, werd eene belasting van den tienden penning, of
tien ten honderd, gelegd op elk voorwerp van handel of roerend
goed te betalen, zoo dikwijls dit verkocht zou worden. Deze belasting
zou insgelijks van duur zijn.
Men kan zich gemakkelijk de verslagenheid in de vergadering
verbeelden op het hooren dezer buitensporige voorstellen. De menschen kunnen verschillend denken over godsdienstige leerstukken.
In de dweepzieke vervolgingen zullen er steeds velen zijn, die uit
overtuiging en kwalijk geplaatsten ijver de zaak der dweepzucht
met geestdrift zullen omhelzen. Daarenboven , hoewel verzet tegen
de dwingelandij in geloofszaken steeds de hevigste aller worste
lingen is en door het verhevenste beginsel in onze natuur gesteund
wordt, bezitten echter niet alle menschen die gehardheid, welke
martelaars vormt. Waar het vragen geldt, die de andere wereld
betreffen, kunnen velen door eigenbaat verlokt worden van hunne
overtuiging af te gaan , of wel door geweld tot afval worden ge
dwongen. De menschelijke natuur laat zich dikwerf smeden of
versmelten , waar het godsdienstige belangen betreft ; maar in stof
felijke en geldelijke aangelegenheden laat het zich verwachten,
dat het verzet tegen de dwingelandij eenstemmig zal zijn.
De belangen van handel en nijverheid hadden, als zij met die
(1) BOB, V. 279, 280.
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der godsdienst in strijd waren geraakt, daarop in de Nederlan
den menigwerf de overhand behouden. Deze nieuwe maatregel
echter, dit willekeurig en gedrochtelijk belastingstelsel bragt elk
huisgezin een' geduchten slag toe. Geen bijzonder persoon, hoe
behendig ook of geschikt om zich naar den tijd te plooijen, kon
den slag keeren, die allen verpletterde.
Als onwedersprekelijk hield men vol in de vergadering, dat
deze tiende en twintigste penning den handel en de nijverheid
in het land geheel en al zou te gronde rigten (1). De honderdste
penning of de belasting van één ten honderd op alle goederen in
het gansche land, ofschoon eene bezwarende opbrengst, viel voor
eene enkele maal wel te dragen; doch een twintigste deel van de
volle waarde van een huis aan de regering te betalen , zoo dikwerf
het huis verkocht werd, was eene ondragelijke belasting. Het kon
gebeuren, dat een huis herhaalde malen in een beperkt tijdsbe
stek verkocht werd, waardoor een goed deel, ja eindelijk de volle
waarde er van aan de regering vervallen zou, even alsof het ver
beurd ware verklaard. Dit was derhalve zoo goed als een verbod
van alle overdragt van onroerende goederen , of, indien deze plaats
greep, als eene gedwongene heffing van de gansche waarde.
Wat den tienden penning betreft op voorwerpen van handel,
welken de verkooper bij elke verkooping moest opbrengen, was
het ontwerp gedrochtelijk. Alle handel en nijverheid moest nood
wendig te gronde gaan, bij de eerste poging om het ten uitvoer
te brengen. Daar snelheid in het overdragen en onbelemmerde
beweging de zenuwen en spieren van den handel zijn, kon deze
de verlamming, welke door zoodanige belasting moest ontstaan,
onmogelijk lang overleven. De belasting kon nimmer geïnd wor
den en zou slechts de volkomen vernietiging van alle nijverheid ten
gevolge hebben. Bij geene mogelijkheid kon de regering zich daar
door verrijken (2).
(1) Ibid. V. 283—285. VIGLU, Comm. Dec. Denar. s. v.
(2) Terwijl de Hertog zich bezig hield met pogingen om deze belasting met
geweld in te voeren, benoemde hij eene Commissie om naar de opbrengst der
nijverheid in de provinciën onderzoek te doen. In 1570 berekende men de ge
zamenlijke jaarlijksche waarde der voorwerpen van nijverheid op 44,864,883
gulden. Luxemburg, Gelderland, Zeeland, en de provinciën aan gene zijde van
de Maas, waren niet eens hieronder gerekend.
De opbrengst was voor de overige provinciën opgegeven, als volgt:
Braband
ƒ 11,197,416 Doornik
ƒ 2,369,200
Vlaanderen .... - 10,407,891 Holland
- 2,029,148
Valencijn
- 5,223,980 Rijssel, Douay en Orchies - 8,883,698
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De Koning kon geene schatten halen uit het verderf zijner on
derdanen, en toch had de Landvoogd het onwrikbaar en onge
rijmd besluit genomen om zulk een stelsel in te voeren. Op de
scherpe en levendige vertoogen van Viglius, die bij herhaling al
het drukkende en de onuitvoerbaarheid van dusdanige belasting
aantoonde, gaf hij eenvoudig ten antwoord, dat zij geheel gelijk
stond met de Spaansche alcabala (belasting op alle goederen bij
den verkoop), welke hemzelven in zijne stad Alva jaarlijks 50,000
ducaten opleverde (1). .
Viglius was bij deze gelegenheid met den Hertog in strijd. Het
is niet meer dan billijk, te melden, dat de ervaren regtsgeleerde
bij vele stormachtige beraadslagingen, welke over dit onderwerp
in den Raad voorvielen , de gramschap van zijn' meerdere bij her
haling mannelijk trotseerde. Nooit had hij eene poging gedaan
om zich tegen de godsdienstvervolging te verzetten; maar einde
lijk werd hij wakker geschud door den dreigenden ondergang van
al de stoffelijke belangen des lands. Moedig zag hij den dwinge
land onder de oogen, welligt gesterkt door het bewustzijn, dat
het voorgestelde plan niet van den Koning, maar van den Landvoogd uitging. Hij wist, dat men er in Madrid openlijk den spot
mede dreef (2), en dat Filips, hoewel hij het denkbeeld nimmer
uitdrukkelijk veroordeelen zou, zeker niet gretig verlangde het ten
uitvoer te leggen. De President wijdde uit over het geschil, dat er
bestond tusschen den toestand van een land, met eene verspreide
bevolking van veehoeders en landbouwers, als Spanje, en de volk
rijke en drukke steden der Nederlanden. Indien de alcabala in
Alva den Hertog jaarlijks 50,000 ducaten opbragt, moest hij hem
daarmede geluk wenschen, doch kon tevens niet nalaten hem te
verzekeren, dat het invoeren der belasting in deze gewesten zou
blijken een onmogelijkheid te zijn (3). Op Alva's bewering, dat
Henegouwen. . . . ƒ 1,982,540 Namen
ƒ
454,980
Mechelen
262,880 Friesland
196,200
Utrecht
734,900 Artois
- 1,718,790
Overijssel
- 1,610,260
Renom de France MS. II. c. X. Op grond van dezen bloeijenden staat der
nijverheid , in weerwil van de langdurige onderdrukking , waaraan het land ten prooi
was geweest , gaf zich de Hertog aan gouden droomen over. — » Oires Ie Uucq
considerant par ce calcul l'importance da dixième denier, ckatouillé doucement
de l'espérance ou de l'imagination da prouffit, pressci fort en l'année 1570 les
Etats sar Ie lOme denier. » — Ibid.
\
(1) VIQLII, Comm. Dec. Denar. s. 6.

(2) VAN DER VIJNCKT, Deel II. U. 118. — (3) VIGLII Comm. Dec. Denar.
S. 7, 9, 10.
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de belasting noch op de hoogste noch op de laagste klassen der
maatschappij , op den voornamen adel en de geestelijkheid even
min als op het landvolk, het zwaarst zou drukken, maar op de
kooplieden en fabriekanten , gaf de President ten antwoord , dat
het niet geraden was het altaar van St. Pieter te berooven ten
einde er een voor St. Paulus op te rigten. Eenvoudiger zou het
geweest zijn , op te merken , dat de verbruiker de belasting betalen
zou , verondersteld dat die immer werkelijk betaald wierd ; doch
die grondregel was drie eeuwen geleden niet zoo algemeen bekend,
als thans.
Ondertusschen had het verslag van de afgevaardigden ter ver
gadering na hun' terugkeer tot hunne lastgevers ontzaggelijke
opschudding en onrust verwekt. Het eene verzoekschrift en verslag
na het andere werd bij de regering ingediend. Een kreet van
wanhoop , bijna van uittarting , ging er op , zoo als nog door geen
vroegere onderdrukkingen was uitgelokt. Om evenwel den Hertog
gunstiger te stemmen , bewilligden de Staten in de opbrengst van
den honderdsten penning , voor eene enkele maal (1). De tiende
en twintigste penning veroorzaakte hevige en langgerekte worste
lingen ; tot dat de verschillende vergaderingen der erflanden , de
eene voor, de andere na, uitgeput, bevreesd gemaakt en in de
hoop , dat men geene ernstige poging zou doen om de belasting
in te vorderen , onder zekere beperkingen de invoering bewilligden.
De voornaamste voorwaarden waren eene uitdrukkelijke verklaring
van het onwettige dezer handelwijs , en het voorbehoud , dat de
toestemming van geene provincie van kracht zou zijn , alvorens
men die van allen verworven had. Ook Holland liet zich bewegen
er in te berusten , hoewel de stad Amsterdam lang met hare toe
stemming draalde ; de stad en de provincie Utrecht evenwel bleven
onverzettelijk. In plaats daarvan boden zij eene belangrijke som
aan, daar zij haar eerste aanbod van 70,000 tot op 200,000 gulden
verhoogden ; doch zij weigerden vastbesloten , zich met deze voort
durende belasting te laten bezwaren. Die stoutmoedige tegenstand
zou haar duur te staan komen. Toen Alva na eenige maanden
haar nog even vastbesloten bij hare weigering zag volharden,
legde hij aldaar het Lombardisch regiment in bezetting en gebruikte
andere dwangmaatregelen, om haar tot rede te brengen. Het ruwe,
onbeschofte, slecht betaalde en daardoor teugellooze krijgsvolk
(1) BOR, V. 286.
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werd in al de huizen der stad ingekwartierd, zoodat de mishan
delingen , welke men de bevolking deed ondergaan door het in
dringen dezer booswichten in hare haardsteden , al spoedig , naar
men dacht , de provincie dwingen zouden om tot de belasting
hare toestemming te geven (1). Dit gebeurde evenwel niet. De
stad en de provincie bleven standvastig bij haar verzet. Bijgevolg
werden de Staten, op het einde des jaars (15 December 1569)
gedaagd om binnen veertien dagen voor den Bloedraad te ver
schijnen (2). Op den bepaalden tijd had de Procureur-Generaal
eene acte van beschuldiging gereed, die, als gewoonlijk, tevens
een doemvonnis bevatte. Bij deze indaging werden al de vorige
misdrijven, welke de stad en de provincie, inzonderheid gedurende
de beroerten van 1566 en tijdens het verdrag met de Hertogin
Margaretha , begaan hadden , weder in versche herinnering gebragt
en opgesomd. De inwoners en de overheden , zoowel voor hetgeen
zij als bijzondere personen , als voor hetgeen zij in hun ambt
misdaan hadden , werden wegens ketterij , oproer en oogluikende
toelating veroordeeld. De stad en de provincie werden gevolgelijk
schuldig verklaard aan hoog verraad en van al hare handvesten,
privilegiën , vrijheden en wetten beroofd , met de verklaring , dat
zij al hare goederen, roerende en onroerende, te gelijk met alle
tollen, renten, uit- en ingaande regten, verbeurd hadden, het
welk alles ten voordeele van Zijne Majesteit ingetrokken zou
worden (3).
De onmiddellijke voltrekking van dit vonnis werd echter nog
opgeschort ten einde den Staten gelegenheid te geven om daarop
te antwoorden. Hieruit ontstond een schrikbarende stapel van
pleitredenen, beantwoordingen, tegenwerpingen, apostillen en allerlei
geregtelijke stukken , die slechts weinigen onder de oogen zouden
komen , en het minst van allen nog dengenen , tot wie zij met
name gerigt waren (4). Niemand won er iets bij, dan de geregtsbeambten. Het duurde echter zes maanden , voor dat de zaak
afgeloopen was. Daar er geen bloed te storten viel , oordeelde
men het onnoodig , met spoed te werk te gaan. Eindelijk, op den
14d™ Julig , werd de magtige stapel van acten aan Vargas voor
gelegd. Het was voor de eerste maal , dat hij er de oogen op
(1) BOR, V. 286—288. — (2) HOOPT, V. 196. BOR, V. 291
(3) Zie al de oorkonden bij BOR, V. 151 en volgg.
(4) BOR, V. 290—319. Vergelijk HOOPT, V. 194—196. WAGENAAR ,
Vaderl. Hist., VI. 293—304. VIGLII, Comm. Deo. Den., passim.
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vestigde , en zij waren bovendien gesteld in eene taal , waarvan
hij geen woord verstond. Zoo bedreven was hij echter in het be
handelen van zaken, dat een enkele blik op de regtszaak, zoo
als zij zich oppervlakkig voordeed , hem in staat stelde daarover
een beslissend oordeel uit te brengen. Nog geen half uur daarna
woonde hij , gelaarsd en gespoord , de mis in de kerk van St.
Gudule bij , gereed om naar Antwerpen te vertrekken en daar het
vonnis te vellen. Nog dienzelfden dag werd het vonnis uitgesproken
en de voorgaande acte van veroordeeling bekrachtigd (1). Vargas
ging aan zijne taak zoo lustig , alsof het de vermoording van
weerlooze slagtoffers gold. Hij slingerde den banbliksem, waarbij
een geheel gewest van al zijne regten ontzet en tot den bedelstaf
gebragt werd ; een drukkend wigt van ellende voor anderen , en
een rijke buit voor hemzelven , was het gevolg van zijne voort
varendheid. Vele duizenden burgers waren te gronde gerigt, vele
millioenen aan goederen verbeurd verklaard.
Dus werd Utrecht van al zijne oude vrijheden beroofd , als eene
straf omdat het gewaagd had , die te handhaven. Ook de geeste
lijkheid der provincie had den toorn van den Hertog opgewekt ,
naardien zij zich op de bul in Coena Domini beroepen had , waarbij
geestelijke goederen van belasting waren vrijverklaard (2). Zulk
een krachtelooze bullepees te zwaaijen tegen den man , die zich
zoo even te voren met het gewijde en met juweelen bezette zwaard
van den Paus omgord had , was inderdaad slechts eene zwakke
poging tot verdediging. Alva behandelde de bul in Coena Domini
met verachting; maar hij liet den drukker, die het gewaagd had
die te dezer gelegenheid weder uit te geven , gevangen zetten.
Toen hij bovendien bevond, dat zij op bevel van geen' geringer
persoon dan den geheimschrijver La Torre ter perse was gelegd,
wierp hij ook dien beambte in de gevangenis , terwijl hij hem
daarenboven voor een jaar in zijne ambtsbediening schorste.
De Staten der provincie en de stedelijke overheid beriepen zich
van de beslissing van den Hertog op Zijne Majesteit. De zaak be
trof niet regtstreeks de belangen der godsdienst; want, alhoewel
de kettersche beroerten van 1566 de schijnbare beweegredenen
voor de veroordeeling opleverden, was het verzet tegen den tienden
en twintigsten penning de wezenlijke misdaad , waarvoor zij gestraft
(1) Men had er evenwel vertalingen bijgevoegd , welke eerst dienzelfden
ochtend gereed waren. BOR, V. 319.

(2) BOR, V. 287. HOOFT, V. 195.
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werden. Daarom bezigde de Koning, hoe verre ook van goeder
tieren gezind, geenszins de uiterste gestrengheid. Hij wees het
beroep af, maar liet de afgevaardigden, die het te Madrid overbragten , niet ter dood brengen. Dit zou zekerlijk het geval geweest
zijn , als het zaken betroffen had van zuiver godsdienstigen aard ,
of zelfs indien de gemagtigden twee jaren vroeger aangekomen
waren ; maar ook Filips geloofde welligt , dat er voor het oogenblik onschuldig bloed genoeg vergoten was. Hoe dit zij , hij liet
de Utrechtsche afgevaardigden ongedeerd terugkeeren (1), wel
niet met inwilliging van hun verzoek, doch ten minste zonder hun
een haar te krenken. In den aanvang van het volgende jaar , terwijl
de Nederlanden nog in staat van oorlog bleven , werden al de
handvesten van Utrecht door de regering in beslag genomen en
op het kasteel Vreeburg in bewaring gesteld. Eerst na Alva's
vertrek gaf de nieuwe Landvoogd Requesens , op last des Konings ,
die terug (2).
Omtrent het midden van het jaar 1569 schreef Alva den Koning
op zeer opgeruimden toon, en berigtte hem dat de Staten van al
de provinciën in de belasting bewilligd hadden. Hij wenschte
Zijne Majesteit er mede geluk , dat deze inkomst voortaan bij
voortduring genoten zou worden , welke jaarlijks , na aftrek van de
onkosten der regering, ten minste twee millioenen in zijne koffers
brengen zou. De honderdste penning zou, naar zijne berekening,
ten minste vijf millioen bedragen (3).
Hij was evenwel zeer voorbarig met zijne zegepraal; want het
duurde niet lang, of de Staten trokken eene bewilliging in, die
men hun of met geweld afperste of door valsche voorstellingen
bedriegelijk ontlokt had. Op grond dat aller toestemming bedongen
was , alvorens die van eene afzonderlijke provincie geldig mogt
geacht worden , weigerde nu elk gewest den tienden of den twintigsten penning in zijn gebied met dwang in te vorderen of de
heffing er van te gedoogen. Vreesselijk waren de bedreigingen en
de toorn des Landvoogds , pijnlijk gerekt de vernieuwde onder,
handelingen met de Staten. Eindelijk werd er eene schikking ge
troffen en de beslissende worstelstrijd nog verschoven. Op het laatst
van den zomer kwam men overeen , dat de Nederlanden voor de
twee eerstvolgende jaren twee millioen jaarlijks zouden opbrengen.
(1) BOR ; V. 287 , 326 en volgg. HOOFT V. 195.
(2) Ibid. VI. 357—361.
(3) Correspond. de Philippe II, II. 882.
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In Augustus 1571 zou die tijdelijke schikking afgeloopen zijn. Tot
op dat tijdstip derhalve heerschte er betrekkelijk rust ten aanzien
van dit onderwerp (1).
Reeds meer dan een jaar geleden had men zoowel te Brussel
als te Madrid een ontwerp geopperd van eene algemeene kwijt
schelding. Viglius , die zijne landgenooten beter kende dan de
Landvoogd , had menigwerf aan zijnen vriend Hopper geschreven
over de raadzaamheid om in eens eene amnestie af te kondi
gen (2). Ook had hij zich daarover dikwijls met den Hertog van
Alva onderhouden en meer dan één ontwerp voor den voorge
stelden maatregel aan de hand gedaan. De President wist zeer
goed , dat men het punt bereikt had , hetwelk de kracht der
dwingelandij niet overschrijden kon. Elke verdrukking , welke
men nog bij de vorige zou voegen, kon, volgens zijne vaste
overtuiging, slechts tegenstand voortbrengen , welke misschien de
verdrijving der Spanjaards uit de Nederlanden ten gevolge zou
hebben. Dan zou men welligt een ander schouwspel zien. Die
genen , welke de regering in hare bloedige loopbaan zoo ijverig
gediend hadden, zouden dan misschien op hunne beurt het hoofd
op het blok moeten neerleggen en zich van hunne goedereu be
roofd zien ten voordeele van 's lands schatkist. Daarenboven liet
zich uit verschillende kenteekenen bespeuren , dat het aanzien
van Alva begon te verminderen. De Koning had zich van het
verdienstelijke der nieuwe maatregelen ten aanzien de geldmid
delen geenszins kunnen overtuigen en veel bezorgdheid te ken
nen gegeven, dat de handel des lands daarbij zou lijden (3).
Men wist, dat de Hertog wenschte teruggeroepen te worden.
Zijne gezondheid was gekrenkt; hij voelde, dat men hem het
geheele land door bitter verfoeide, en hij was er zeker van dat
zijne vijanden in Madrid ondertusschen zijn aanzien poogden te
ondermijnen. Hij scheen ook een duister vermoeden te hebben ,
dat zijne zending in de Nederlanden volbragt was; dat er voor
het tegenwoordige zooveel bloed gestort was; als het land be
zwaarlijk kon inslorpen. Hij schreef op dringenden en zelfs klagelijken toon aan Filips over zijne terugkomst. „ Indien het
Uwe Majesteit slechts behaagde, mij uit dit land te nemen,"
zeide hij, „ik zou zulks even groote gunst achten, alsof Uwe
(1) BOR , VI. 288 en volgg. HOOFT, V. 195.
(2) Epist. ad Joach. Hopp. , 82—110.
(3) Correspond. de Philippe II, II. 896.
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Majesteit mij het leven geschonken had." Hij zwoer „bij de ziel
der Hertogin," dat hij „zich liever in stukken wilde laten ker
ven , " dan zijnen post te verlaten , indien zijne tegenwoordigheid
er gevorderd werd , maar hij verklaarde van meening te zijn ,
dat door zijne bemoeijingen de zaken zoo goed aan den gang
waren gebragt, dat zij ontwijfelbaar tot aan het einde der dagen
zachtjes zouden voortrollen. „ Thans en in het toekomende ," schreef
hij , „ wordt uwe Majesteit en zal zij stipter gehoorzaamd worden ,
dan één uwer voorzaten ; " terwijl hij er met een stalen voorhoofd
bijvoegde : „ en dit alles is ten uitvoer gebragt zonder geweldda
digheid. Hij stelde Zijne Majesteit ook gerust nopens den gunstigen staat der geldmiddelen. Zijne belasting zou wonderen be
werken. Hij had met vermogende lieden gesproken , die hem vier
millioen 'sjaars voor den tienden penning hadden geboden; dit
voorstel was door hem echter van de hand gewezen , daar hij
de opbrengst veel hooger aansloeg. De honderdste penning kon
niet beneden de vijf millioen geschat worden. Het lag derhalve
aan den dag , dat Zijne Majesteit , in plaats van gelden naar de
Nederlanden over te maken , in het vervolg daaruit een vast en
magtig groot inkomen zou trekken (1). Bovendien verzekerde hij
den Koning , dat er tegenwoordig niemand was , buiten of bin
nen 's lands , die bezorgdheid kon wekken. De eenige man van
aanzien , die er van den hoogen adel des lands over was , de
Hertog van Aerschot, was Zijner Majesteit toegedaan en „had
bovendien weinig te beduiden , " zoo als de Koning wel wist (2).
Wat den Prins van Oranje betrof, die zou genoeg te doen heb
ben met zich uit de klaauwen zijner schuldeischers te houden.
Uit Duitschland hadden zij niets te vreezen. Engeland zou niets
doen, zoolang Duitschland rustig bleef; en Frankrijk was te diep
gezonken om er iets in het minst van te duchten te hebben (3).
Terwijl de Hertog aldus over de zaken dacht, was de Koning
reeds bezig met te overwegen , of het niet dienstig was , hem een'
opvolger te geven. Dit alles was den President bekend. Hij voel
de onwillekeurig , dat zich van dien opvolger , wie hij zijn mogt ,
meer goedertierenheid verwachten liet ; en hij hield zich daarom
overtuigd, dat hij zijne eigene stelling ten minste niet benadeelen zou door aldus ter elfder uur, tot de zijde der genade over
(1) Correspond. de Philippe II , 908 , 951 , 970.
(2) «Vale tan poco como V. M. sabe.» — Ibid. II. 951.
(3) Correspond. de Philippe II , 824 , 951.
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te hellen. Zijn verzet tegen den tienden en twintigsten penning
had reeds tusschen hem en den Landvoogd verwijdering doen
ontstaan j maar hij voelde zich heimelijk gesterkt door de gedachte,
dat de Koning waarschijnlijk op dezelfde zijde was als hij. Zeker
sprak Alva nog van hem, zoowel in het openbaar als vertrou
welijk, met goedkeuring, terwijl hij in gemeenzame brieven aan
leiding nam om hem bij herhaling aan te bevelen, als een opregt
en ijverig dienaar, als een levend register, zonder wiens algemeene
kennis van zaken en personen hij zich ter naauwernood zou weten
te wenden of te keeren. De President begon echter zijne eigene
drogredenen moede te worden. Hij verzocht zijnen vriend Joachim
het voor hem op te nemen , ingeval Zijne Excellentie ongunstig
over zijn gedrag aan den Koning mogt schrijven. Hij scheen van
gedachten veranderd ten aanzien van den man, wiens „doorzigt
en minzaamheid" hem weleer tot zoo veel sierlijk gebouwde vol
zinnen stof gaven. Hij drukte zelfs eenige bezorgdheid uit, dat
men 's Konings uitstekende aangeboren goedertierenheid zou be
ginnen in twijfel te trekken. „Zoo sterk gaat hier het verbeurdverklaren en bloedplengen zijnen gang ," zeide hij , „ dat ligtelijk
een vlek van wreedheid of hebzucht op 's Konings mantel zou
kunnen afspatten." Ook kwam hij er voor uit, dat hij hier en
daar in de geschiedenis wel van grooter goedgunstigheid gelezen
had, dan men thans den armen Nederlanderen betoonde. Ware
de geleerde Fries iets vroeger tot deze menschelijke overtuiging
gekomen , het zou misschien voor hemzelven en zijn vaderland
beter geweest zijn. Had hij het land even trouw gediend , als hij
de tijdsomstandigheden , en Filips en Alva gediend had , dan zou
hij niet zulke uitgestrekte goederen , zoo talrijke waardigheden be
zeten hebben , maar zich ook niet genoopt hebben gezien om in
zijnen ouderdom verdrietig uit te roepen :„ een trouw dienstknecht
blijft voortdurend een ezel" (1).
Het was thans zeker , dat de Koning het uitvaardigen eener
amnestie in overweging nam. Viglius had daartoe eenige ontwerpen
geleverd , welke echter door de talrijke uitzonderingen , die Alva
aangaf, zoo misvormd waren geworden, dat de President zijn
werk naauwelijks meer herkennen kon. Ook Granvelle had de
kwijtschelding van straf meermalen ouder de aandacht van Filips
gebragt. De Kardinaal was te slim om niet te merken , dat de
(1) Epist. ad Joach. Hopper , 62—82. // Fidus servus perpetuus asinus , » etc.
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tijd gekomen was , waarin eene volgehouden strengheid haar eigen
werk slechts zou kunnen vernietigen. Hij oordeelde , dat het land
niet slaafscher onderworpen , de vaderlandsliefde niet blijkbaarder
uitgebluscht kon zijn. Een vertoon van goedertierenheid , dat niets
kosten zou en niets te beduiden zou hebben, kon ligt krachtiger
werking doen, dan dat kwistig en dartel bloedvergieten.
Hij zag duidelijk, dat de onmenschelijkheid van Alva haar doel
reeds gemist had. Te zeer Staatsman echter om openlijk zulk een
magtigen Staatsdienaar te berispen , ging hij voort met zich over
hem en over zijn bewind aan Filips in de vleijendste bewoordingen
uitte laten. Hij was een „wijs heer," een verstandig Landvoogd ,
iemand op wien Zijne Majesteit zich geheel en al verlaten kon.
Hij was een man van veeljarige ondervinding , levenslang in zaken
opgekweekt, en volkomen in staat om van alles, waar hij de
hand aan sloeg, goede rekenschap af te leggen (1). Op gezag van
anderen , moest hij echter toegeven , dat het bewind van dien
wijzen heer, op wien Zijne Majesteit zich zoo blindelings verlaten
kon , eindelijk „ de Nederlanden in een' beklagenswaardigen toe
stand had gebragt" (2).
Tegen het einde van het jaar 1569 waren vier verschillende
plannen van vergiffenis uit Madrid gezonden. Van deze vier moest
de Hertog er één kiezen en de drie overige zorgvuldig vernietigen.
Het duurde echter tot Julij van het volgende jaar, eer de Landvoogd zijne keuze had gedaan en gereed was om de vergiffenis
openlijk bekend te maken. Den 14d™ dier maand hield men te
Antwerpen een groot feest , om de lang verwachte amnestie plegtig
af te kondigen (3). In den ochtend trok de Hertog, van een'
schitterenden staf omgeven en door eene talrijke schaar van gees
telijken in plegtgewaad gevolgd, statig de straten van de handelshoofdstad door, om in de hoofdkerk zijne gebeden te offeren
en de mis te hooren. De Bisschop van Atrecht predikte daarop
over den zegen der genade , met doorloopende toespeling op de
koninklijke goedertierenheid, welke zich thans zou openbaren.
Naauwelijks had hij echter zijne rede begonnen, of hij werd door
kramptrekkingen aangetast, ten gevolge waarvan men hem van
den kansel moest wegdragen (4); een voorval, dat als geen ge(1) Correspond. de Philippe II, II. 792, 809, 815, 844, 914, etc.
(2) Ibid. 832. Brief aan den Schatmeester Schetz.
(3) BOR, V. 319. HOOPT, V. 201.

(4) STBADA, de bell. Belg. lib. VII. 353, 354.
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lukkig voorteeken werd beschouwd. In den namiddag verscheen
de Hertog met zijn gevolg op het plein voor het stadhuis. Men
had daar eene groote stellaadje opgerigt. De vloer en de trappen,
die er den toegang toe verleenden , waren met scharlaken bekleed.
Op het verhevenste gedeelte had men voor den Hertog een' troon
geplaatst , die met goudlaken was bedekt (1). Op de trappen on
middellijk onder hem waren twee der schoonste vrouwen van Ant
werpen geplaatst, welke in allegorisch gewaad uitgedoscht de
Geregtigheid en den Vrede moesten voorstellen. De trappen en de
vloer waren met officiers , het plein met troepen bezet , en voorts
tot aan de uiterste hoeken met een digt gedrang van burgers
opgevuld , vol verwachting van wat er gebeuren zou. Tegen het
eind van een' zomernamiddag nam de Hertog , die den vermaarden
hoed en het zwaard droeg, welke hij van den Paus ontvangen
had , met alle kenteekenen van koninklijk gezag , plaats op den
troon. Na eenige voorafgaande plegtigheden , las daarop een bur
gerlijk beambte, die tusschen twee herouten stond, de langverwachte
oorkonde van genade voor. Zoo onduidelijk was echter zijne voordragt , dat weinigen, uitgezonderd de soldaten, die zich in de
onmiddellijke nabijheid der stellaadje bevonden , een woord van
het stuk konden verstaan.
Misschien was zulks ook de bedoeling geweest. Zeker kon men
geenszins verwachten , dat de menigte , als zij den inhoud der
amnestie gehoord had , die met groote geestdrift en toejuiching
ontvangen zou hebben. Zij bestond uit drie deelen : een verslag
van de gepleegde misdrijven, eene opgaaf van de bepalingen en
voorwaarden, op welke de straf kwijtgescholden werd , en eene
lijst van uitzonderingen. Alle werkelijke en lijdelijke zonden, de
ketterij , het prediken in het openbaar , de beeldstormerij , het
Compromis , het verbond der Edelen , de opstand , werden met
levendige kleuren afgeschilderd. Evenwel bood men allen vergiffenis
aan , die zich niet aan uitdrukkelijk verzet tegen de regering had
den schuldig gemaakt, ingeval zij zich binnen twee maanden met
de Kerk verzoenden en door biecht en boetedoening hare vrijspraak
verwierven. De uitzonderingen echter namen het grootste deel in
van het stuk. Toen het algemeen doemvonnis was uitgevaardigd,
bij hetwelk alle Nederlanders ter dood verwezen werden , waren
de uitzonderingen slechts zeer weinig geweest en al de bijzondere
(1) BOR, V. 319. HOOIT V, 201. STBADA, lib. VII. 354.
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personen , die daartoe behoorden , met name genoemd. In de acte
van kwijtschelding omvatteden de uitzonderingen daarentegen zoo
vele klassen van inwoners , dat niemand bij mogelijkheid zich
verzekerd kon achten van niet onder deze of gene daarvan gere
kend te zullen worden, wanneer het der regering believen mogt,
hem het leven te benemen. Van deze genade waren uitdrukkelijk
uitgesloten alle „ministers, predicanten, leeraers of dogmatiseurs "
van leeringen met de Roomsch Katholieke godsdienst in strijd ,
benevens allen , die de zoodanigen heimelijk wetens en willens ten
hunnen huize ontvangen en geherbergd hadden ; allen , die in het
minst aan de beeldstormerij hadden deelgenomen; allen, die men
ooit van ketterij of scheurmakerij persoonlijk verdacht had; allen ,
die het Compromis of het smeekschrift aan de Landvoogdes geteekend
of ondersteund hadden; allen, die de wapenen hadden opgevat,
geld ingezameld , oproerige geschriften verspreid ; alle beambten ,
die in eenigerlei wijze beschuldigd of te beschuldigen waren van de
ketters begunstigd te hebben, of die verzuimd hadden aangifte te
doen van degenen , die aan ketterij schuldig stonden. Allen echter ,
die onder eenige dezer klassen van uitzondering begrepen waren ,
konden zich binnen zes maanden zelven aangeven, als wanneer
zij, bij bekentenis hunner misdaad, hoop mogten voeden, dat men
hunne zaak in goedgunstige overweging zou nemen (1).
Zoodanig was, in het kort, en van alle woordenpraal ontdaan,
de amnestie, waarop de Nederlanden zoo lang gehoopt hadden.
Door al wat men zich daarbij voorbehouden had , was geen' enkel'
man of vrouw de straf kwijtgescholden, die ooit een misdrijf had
begaan. Den onschuldigen alleen werd vergiffenis geschonken. Zij
zelfs waren niet zeker van de genade, indien zij geene volle vrij
spraak verwierven van den Paus. Zekerder dan ooit zou men met
de gewone strengheid te werk gaan tegen allen , die eenige van
die uitdrukkelijke misdrijven hadden gepleegd, voor welke zoovelen reeds met hun leven hadden moeten boeten. Het artikel,
waarin de mogelijkheid van vergiftenis voor dergelijke schuldigen
aangeduid werd , onder de voorwaarde dat zij hun misdrijf zouden
bekennen en zichzelven bij het geregt aangeven , werd met reden
als een lokaas beschouwd. Niemand liet er zich door verschalken.
Niemand wilde , na de ondervinding der laatste drie jaren , vrij
willig zijn hoofd wagen in den leeuwenkuil, in de meening van
(1) De oorkonde bij BOR, V. 320, 321.
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het zoo doende in veiligheid te stellen. Het liet zich niet ver
wachten , dat een enkele dergenen , welken het gelukt was te ont
snappen , zich zelven zou aangeven , in de hoop van eene kwijt
schelding van straf te verwerven , van welke allen , behalve de
beproefdste en ijverigste Katholieken, inderdaad waren uitgesloten.
Algemeen derhalve was het gemor en de ontevredenheid , zoodra
de bepalingen en voorwaarden der vergiffenis bekend werden. Wel
schreef Alva aan den Koning , „ dat het volk geheel en al voldaan
was, behalve alleen de volksleiders, die geene enkele uitzondering
van de amnestie konden dulden" (1); doch hij kon noch zijnen
Vorst noch zichzelven door dergelijke berigten misleiden. Zeker ,
Filips was volkomen teleurgesteld in de uitwerking , welke hij van
dien maatregel verwacht had. Hij had gedacht , „ dat velen daar
mede de mond zou gestopt worden" (2). Integendeel ging uit aller
mond in de Nederlanden een luide kreet op van verontwaardiging
over de geveinsdheid , waarmede men een nieuw doemvonnis onder
den naam van kwijtschelding uitgevaardigd had. Viglius , die een
stuk van veel uitgestrekter goedertierenheid had opgemaakt , was
in het geheel niet tevreden met den maatregel, dien men ten uit
voer had gelegd. „ Zeker , " schreef hij aan zijn' vertrouweling ,
„had men van zulk een genadig Vorst een goedgunstiger maatregel
mogen verwachten. Nadat er vier jaren verloopen zijn , zich het
straffen en ter doodbrengen voor te behouden van al diegenen ,
die staande de beroerten uit zwakheid van geest der regering niet
zooveel dienst deden , als wakkere mannen hadden kunnen doen ,
is ten eenenmale zonder voorbeeld" (3).
Alva kon niet lang den schijn volhouden , als geloofde hij , dat
het volk voldaan was. Weldra kwam hij er in zijn schrijven aan
den Koning voor uit, dat de indruk door de vergiffenis teweeggebragt, verre van gunstig was. Die slechte uitwerking schreef
hij grootendeels daaraan toe , dat sommige leden der regering ,
in Spanje zoowel als in de Nederlanden, openlijk het stuk ten
strengste gegispt hadden. Hij beklaagde er zich over, dat Hopper
aan Viglius geschreven had, „dat men uit de vier overgezonden
(1) Correspondance de Philippe II, II. 965. — » Con gran contentamiento
de pueblo, aunque los que el gobiernan no Ie han tenido tanto, porque no
qnisieron excepcion ninguna. »
(2) » Cierto seria ya tiempo de dar esto perdon y taparia la bocha a
muchos.» — Bandteekening van FUips op een' brief van Granvelle. — Cor
respondance de Philippe II, II. 815.

(3) Epist. ad HOPPER, 110.
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ontwerpen van vergiffenis het strengste gekozen had ," terwijl men
inderdaad het zachtste aangenomen had (1). Indien zulks waar
was , wiens verbeelding is dan sterk genoeg om zich de drie
andere af te schilderen , die men verbrand had , en die , hoewel
nog strenger dan de vierde openlijk afgekondigde oorkonde , toch
acten van vergiffenis waren gedoopt ? De Hertog sprak met bit
terheid over de wijze , waarop personen van invloed in Madrid
openlijk den wreeden vorm der amnestie verfoeiden , waartoe men
besloten had (2). Zijn gezag in de Nederlanden was reeds genoeg
verzwakt, zeide hij, en zulk eene gisping zijner daden van den
hoofdzetel der regering uitgegaan kon niet strekken om het te
versterken. „Waarlijk," voegde hij er bijna met eenige aandoening
bij , „ het is niet te verwonderen , indien de natie mij een kwaad
hart toedraagt; want ik heb zeker niets gedaan om haar liefde
voor mij in te boezemen. Met dat al kan dergelijke taal, van
Madrid overgezonden, hunne gezindheid niet verbeteren."
Kortom, als een maatregel beschouwd, waardoor de regering,
zonder iets van hare geduchte magt op te offeren, het volk meende
tevreden te stellen , was de amnestie een misslag. Als een valstrik
beschouwd , waarin nieuwe slagtoffers verlokt moesten worden om
zichzelven te verstrikken, die reeds in verwijderde oorden de
lucht der vrijheid hadden ingeademd , had zij evenmin goed ge
volg. Enkele personen van zeer weinig beteekenis deden zich voor,
om de toegezegde genade voor zich in te roepen, vóór dat de
zes maanden verstreken waren. Men oordeelde het dienstig dezen
zacht te behandelen, doch niemand liet zich door zoodanige goe
dertierenheid misleiden. Volgens de uitdrukking van het volk
zelf, had men het net bij deze gelegenheid niet voor vinken
gespreid (3).
Zulken , die geestig wilden zijn en zich over hun ellendigen
toestand met een nog ellendiger woordenspel troostten, noemden
den nieuwen maatregel in plaats van pardoita , Pandora Die ver
nuftige zet was echter niet van zin ontbloot. Uit hoogere ge
westen nedergedaald , had men de amnestie in de tegenwoordigheid
der stervelingen gebragt als een bode , met hemelsche giften be(1) Correspondauce de Philippe II, II. 980 , 1007.
(2) » Los Espanoles en el consejo ahominaron de tal forma de perdon. » —
Correspond. de Philippe II , II. 895.
(3) Zijnde terstondt het zeggen , dat men dit niet voor de vinken , maer
voor grooter voghelen gespreyt had.» — HOOFT, V. 202. — Zie ook BOB,
V. 322.
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laden. Toen de doos geopend werd , had zij in plaats van zege
ningen vloek verspreid. Verder evenwel ging de overeenkomst met
de oude fabel niet , daar al de schoolgeleerden van Leuven zich
vruchteloos moeite zouden hebben gegeven om in de bepalingen
der vergiffenis de Hoop , onder welke gedaante ook verscholen ,
te ontdekken.
Kort na de afkondiging dier beruchte acte , trok Filips' nieuwe
bruid, Anna van Oostenrijk, op hare reize naar Madrid, door
de Nederlanden. Gedurende haar kort oponthoud in Brussel , liet
zij de Gravin-weduwe van Horne tot een onderhoud bij zich toe.
Nadat die ongelukkige vrouwe haar' oudsten zoon , het hoofd van
haar doorluchtig stamhuis , nog zoo kort geleden op het schavot
had zien omkomen, wenschte zij eene laatste poging te doen tot
redding van dien, welke haar nog overschoot en die toen in de
gevangenis van Segovia in gestrenge bewaring zat. De Aartshertogin beloofde plegtig dat zijn ontslag de eerste gunst zou zijn,
welke zij van haren koninklijken bruidegom verzoeken zou, en
de van kinderen beroofde Gravin verliet haar althans met eenige
hoop (1).
Een korte uitweiding moet ons hier veroorloofd worden, om
de verdere lotgevallen van dien zoon , den rampzaligen Heer van
Montigny , te verhalen. Van zijne zending naar Madrid in bege
leiding van den Markgraaf van Bergen , hebben wij vroeger mel
ding gemaakt. Het laatste en droevigste tooneel in het leven van
zijnen medeafgevaardigdë is in een vorig hoofdstuk beschreven.
Na die onheilspellende gebeurtenis voelde Montigny zich angstig
gejaagd om uit Spanje weg te komen. Hij was nu meer dan een
jaar van zijne pasgehuwde echtgenoote gescheiden geweest. Hij
was wel geen gevangene , maar begreep niettemin , dat hij onder
het strengste , hoewel verborgen , toezigt stond. Het was hem
volstrekt onmogelijk verlof te krijgen om terug te keeren , of
zonder vergunning te vertrekken. Toen hij eens bij toeval de stad
verlaten had om naar een naburig dorp een' rid te doen , zag hij
zich onverhoeds door eene bende van veertig ruiters omgeven.
Evenwel toonde de Koning hem steeds een vriendelijk gelaat. Filips
gaf met welwillenden aandrang zijn verlangen te kennen , dat Mon
tigny zijn verblijf verlengen zou, zoo dikwijls deze met nadruk
van vertrekken sprak. Men verzocht hem te blijven, ten einde hij
(1) HOOIT, V. 172, 173. VAN METEBEN •, III. 54.
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den Vorst op diens reis naar de Nederlanden vergezellen mogt,
welke niet langer verschoven zou worden. In zijn ongeduld scheen
hem alles verkieselijk toe, boven den staat van onzekerheid, waarin
men hem liet zuchten. Gretig bood hij aan , zoo men hem van
eenige misdaad beschuldigde of verdacht hield , zich vrijwillig in
hechtenis te begeven , indien hij slechts een geregtelijk onderzoek
verwerven mogt. Kort nadat Alva in de Nederlanden aangekomen
was , willigde men het eerste deel van dit voorstel in. Naauwelijks
was de inhechtenisneming van Egmont en Horne te Madrid be
kend, of ook Montigny werd van zijne vrijheid beroofd en in
den alcazar van Segovia in strenge bewaring gesteld. Acht of
negen maanden bleef hij daar gevangen in een' hoogen toren , met
niemand om hem te bedienen dan een' jongen paadje , Arthur de
Munter, die hem uit de Nederlanden vergezeld had (1). Acht
mannen van wapenen waren uitsluitend met de zorg belast om
hem te bewaken en zijne ontvlugting te verhinderen.
Op zekeren dag omstreeks het midden van Julij 1568 trok een
stoet van bedevaartgangers, sommigen daaronder in Vlaamsche
kleederdragt, door de straten van Segovia. Zij zongen, volgens
gebruik bij dergelijke gelegenheden, een dof, eentoonig lied,
waarin Montigny, die er toevallig naar geluisterd had, terstond
•zijne moedertaal herkende. Nog grooter werd zijne verbazing, toen
hij nog oplettender toeluisterende den vreesselijken zin van het
lied onderscheidde. De zoogenaamde pelgrims berigtten den ge
vangene , daar elk ander middel van gemeenschap afgesneden was ,
al zingende het noodlottig uiteinde van zijn' broeder, Graaf Horne,
en van diens vriend, Graaf Egmont. In dien deun waren waar
schuwingen ingeweven van zijn eigen naderend verderf, indien hij
niet in staat ware zijne vlugt te bewerkstelligen, vóór dat het te
laat was. Zoo vernam Montigny, door deze aldus vermomde vrien
den den dood zijns broeders, welke hem anders in dat land
van verschrikkelijke geheimzinnigheid altijd verholen had kunnen
blijven (2).
Hij sloeg den raad tot zijn eigen behoud niet in den wind en
ontwierp terstond een plan tot ontvlugting. Het gelukte hem ,'[ée'n
der acht soldaten, die hem bewaakten, tot zy'ne belangen over te
halen, waardoor hij zich in staat zag om met eenigen zijner {aan
hangers buiten de muren der gevangenis gemeenschap te houden.
(1) VAN METEEEN, 53, 54. — (2) HOOPT, V. 172.
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Zijn hofmeester had vroeger reeds vergunning bekomen om de
tafel zijns meesters van geregten te voorzien, door zijn' eigen kok
gereed gemaakt. Nu had er eene heimelijke verstandhouding plaats
door middel van brieven , die men in het brood bakte , dat den
gevangene dagelijks gezonden werd (1). Langs denzelfden weg wist
men hem ook vijlen te bezorgen om de ijzeren staven van de
vensters door te vijlen. Ook kreeg hij zoo een fijngewerkte touwladder, waarmede hij op het benedenplein zou afdalen. Het plan
waa in allen deele geregeld. Zekere Pool , die mede tot de onder
neming de hand leende , zou met postpaarden te Hernani gereed
staan , om hem van daar naar San Sebastian te brengen. Daar
wachtte eene sloep , die men gehuurd had , hunne aankomst af.
Door een' brief, in een brood gebakken — het laatste, zoo als
hij hoopte, dat hij in de gevangenis breken zou — werd Montigny
aangespoord, om na zijn' baard afgeschoren en zich anderzins
vermomd te hebben, het plan ten uitvoer te brengen en zich naar
Hernani te begeven , waar zijne vertrouwden hem wachtten. On
gelukkigerwijze had de hofmeester van Montigny een' minnehandel
aangeknoopt. Den avond voor zijn vertrek uit Spanje rekte hij
zijn afscheidsbezoek bij zijn meisje zoo lang , dat de zorg voor
het zenden van het brood aan een ander overgelaten werd. Zijn
plaatsvervanger ging zoo onhandig te werk, dat het brood aan
den bevelhebber van het kasteel en niet aan den gevangene werd
gebragt. De bevelhebber brak het brood open , ontdekte den brief
en kwam zoo achter den geheelen aanslag. Allen die in de onder
neming betrokken waren, werden onmiddellijk ter dood veroordeeld,
en de Spaansche soldaat zonder uitstel te regt gesteld. De an
deren , welke wegens hunne trouw jegens hunnen meester geacht
werden eene zachtere straf te verdienen , werden naar de galeijen
gezonden. De hofmeester, wiens ontijdige verliefdheid Montigny
de vrijheid gekost had, werd daarenboven met tweehonderd slagen
gestraft. Allen werden evenwel naderhand uit de gevangenis ont
slagen (2).
De ongelukkige edelman werd nu in den eenzamen toren nog
naauwer opgesloten. Daar hij zich van al zijne aanhangers geschei
den zag, kon hij niet langer hoop voeden om te ontsnappen. In
den herfst van dit jaar (1568) vond Alva het dienstig, zijne zaak
opzettelijk voor den Bloedraad te brengen. Montigny had geene
(1) VAN METEREN, III. 54. HOOPT, V. 172.
(2) Correspondance de Philippe II , II. 775.
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misdaad begaan ; doch hij behoorde tot die schaar van edellieden
die bij het volk gezien waren , wier dood reeds lang besloten was.
Men zond derhalve brieven naar Spanje , waarbij zekere beambten
gemagtigd werden om aldaar dat voorloopig onderzoek in te stellen ,
hetwelk , als gewoonlijk , het eenig regterlijk verhoor was , dat
men den aangeklaagden toestond. Eene lange lijst van vragen werd
hem den 7d™ Februarij 1569 in zijne gevangenis te Segovia toe
gezonden. Eene week later ontving hij een bezoek van den alcalde,
die hem de antwoorden voorlas , die hij bij de eerste gelegenheid
gegeven had , en hem verzocht , die te bekrachtigen. Men gelastte
hem vervolgens , aan zekere personen in de Nederlanden , die hij
mogt wenschen als getuigen voor zich te doen optreden , volmagt
te zenden. Montigny gaf daaraan gehoor door van verschillende
personen de namen op te geven met eene verklaring , dat zij in
zijne plaats konden optreden. Geen van allen echter, die aldus
aangewezen waren , wilde er zich mede inlaten , tenzij men hun
een afschrift bezorgen kon van de volmagt en eene opgave der
artikelen van beschuldiging. Dit werd hun door den Bloedraad
stellig geweigerd. Daar zij geene mogelijkheid zagen om door het
op zich nemen eener rol in deze spotvertooning van een regtsgeding
hunnen vriend eenige dienst te doen , weigerden zij de volmagt
te aanvaarden. Zij konden niet als verdedigers optreden in eene
zaak, waarin men niet slechts de getuigenissen, maar zelfs de pun
ten van beschuldiging tegen den aangeklaagde geheim hield. Dien
tengevolge benoemde de regering zeker persoon , om ten behoeve
van den gevangene op te treden (1).
Zoo nam men de regtsvormen in acht en werd Montigny , die
in den toren van Segovia in naauwe bewaring zat, te Brussel in
eene halszaak geregtelijk verhoord. Zeker, niets kon den bitteren
spot van zulk eene handelwijs te boven gaan. De verdediger had
nooit den aangeklaagde gezien , die zich op duizenden mijlen
•afetands bevond, terwijl het hem verboden was met dezen brief
wisseling te houden. Het regtsgeding werd ingeleid met eene op
roeping, door den Hertog van Alva aan Mevrouw de Montigny
in Brussel gerigt. Die ongelukkige dame kon zich slechts op den
Koning beroepen. „Overtuigd," zeide zij, „dat haar gemaal on
schuldig was aan hetgeen men hem ten laste had gelegd, wierp
(1) GACHARD, Notes p. 123. Antoine de Penin, een van degenen, die
Montigny opgegeven had , werd door de regering daartoe gekozen. — Correspond. de Philippe II, II. 870, en de aanteekening bij GACHARD, p. 90.
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zij zich verpletterd en verteerd door tranen en ellende, aan de
voeten van Zijne Majesteit. Zij smeekte den Koning, de vroegere
diensten van Montigny, hare eigene jeugd indachtig te ziju , en
dat zij slechts vier maanden na het sluiten hunner echtverbindtenis
zijn bijzijn genoten had. Bij al deze overwegingen en bij het lijden
van Jezus Christus bezwoer zij den Vorst, indien haar gemaal
eenigen misslag mogt hebben begaan , dien te vergeven " (1). De
lezer kan gemakkelijk oordeelen , hoeveel uitwerking zich van zulk
ecu teeder beroep op het hart van Filips verwachten liet. Even
zeker als Montigny's beantwoording der hem voorgelegde vragen
zijne handelingen op eene schitterende wijze geregtvaardigd had,
even zeker zou die regtvaardiging volstrekt magteloos zijn om
hem het leven te redden. De tegen hem ingediende beschuldigingen
waren van gelijken aard als die, welke Egmont en Home op het
blok hadden gebragt, en het gaf hem zekerlijk geen' grond om
een beter lot te hopen , dat hij zich zelfs nog meer van alle ver
denking kon zuiveren , dan zij hadden gedaan. Op den 4d™ Maart
1570 sprak de Hertog van Alva gevolgelij k het vonnis over hem
uit. Het vonnis hield in , dat hij met den zwaarde geregfc en zijn
hoofd daarna op eene piek openlijk ten toon gesteld zou worden.
Den 18d™ Maart daaraanvolgende vaardigde de Hertog een bevel
schrift uit aan de alcaldes , corregidores en andere regters van
Kastilië , waarbij zij gemagtigd werden om het vonnis ten uitvoer
te leggen (2).
Bij de aankomst van dit bevelschrift, ontstond er een ernstige
strijd in 's Konings tegenwoordigheid onder de leden van den Raad.
Algemeen scheen men van gevoelen , dat er voor het tegenwoor
dige althans strengheid genoeg in de Nederlanden betoond was.
Het schouwspel der openlijke teregtstelling van nog een' man van
aanzien zou , naar men dacht, thans meer verbitteren , dan heil
zame werking doen (3). De Koning zelf was van die gedachte.
Zeker viel het hem noch zijnen raadslieden in , dat deze bedenking
hen bewegen moest om het leven van een' onschuldige te sparen.
Men duldde niet, dat de twijfel, dien men koesterde nopens de
raadzaamheid van een' nieuwen moord , den gevangene ten goede
(1) Correspondance de Philippe II , II. 872. Brief van Helena de Malun ,
Vrouwe van Montigny.
(2) Correspondance de Philippe II, II. 937—939.
(3) Het verslag daarvan door Filipa aan Alva overgezonden. — Oorrespondance de Philippe II , II. 996.
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komen zou, die, nog daar gelaten dat hij een getrouw onderdaan
en een opregt lidmaat der oude Kerk was , bovendien het witte
gewaad van een afgezant droeg , waardoor hij , als afgevaardigde
van Filips zuster , Margaretha van Parma , niet slechts op regt ,
maar zelfs op gastvrijheid aanspraak had. Deze bedenkingen kwa
men waarschijnlijk nooit in den geest van Zijne Majesteit op. De
bijzondere omstandigheden der zaak echter in aanmerking geno
men, vond men eenstemmig goed, dat er geen bloed meer in het
openbaar geplengd zou worden. De meeste leden van den Raad
waren voor een langzaam vergift (1). Men moest Montigny's spijzen
en drank , zeiden zij , dagelijks daarmede toebereiden , zoodat hij
er langzamerhand aan kwam te sterven (2). Filips evenwel maakte
aan deze overleggingen een einde door te verklaren , dat het doel
der geregtigheid aldus niet volkomen bereikt zou worden. De ge
vangene, zoo had hij besloten, moest naar alle wettige vormen
teregtgesteld , de voltrekking van het vonnis geheim gehouden
worden ; openlijk zou men ondertusschen uitstrooijen , dat hij aan
eene koorts overleden was.
Toen dit punt vastgesteld was , begon de Koning zijn plan te
regelen met al die angstvallige oplettendheid ten aanzien der ge
ringste bijzonderheden , welke een karaktertrek van hem was. Het
taai geduld, den onvermoeiden ijver, welke hem, indien er tevens
menschelijkheid en liefde tot regtvaardigheid in zijn hart gewoond
had, tot een nuttig Vorst zouden gemaakt hebben, legde hij nu
ten koste aan een ontwerp van middernachtelijken moord, met een
kalm genot , dat bijkans ongeloofelijk schijnt. Het is niet over
dreven , de daad een moord te noemen ; want zekerlijk werd zij
door geen menschelijk of goddelijk regt hoegenaamd gewettigd,
noch door eenige omstandigheid , welke verondersteld wordt het
strafbare van manslag te verzachten, in het minst geregtvaardigd
of verschoonlijk gemaakt. Ook kan men , bij het beschouwen der
zorgvuldige , noodelooze overdaad , waarmede Mlips de volvoering
van zijn voornemen beraamde , geen twijfel koesteren of hij vond
werkelijk vermaak in zijne taak. Het zou bijkans kunnen schij
nen , alsof hij op Alva naijverig geworden was , wegens het mees
terschap , dat deze zich in het slagtershandwerk verworven had.
(1) Correspondance de Philippe II, II. 996.
(2) Ibid. — « Parecia a los mas , que era bien darle uu bocado , o echar
algun génera de venen an la comida o bebida , con que se fnese moriendo
poco ft poco. »
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Het scheen, alsof hij van zins was aan degenen, die zich in zijne
onmiddellijke nabijheid bevonden , te toonen , dat hoe bekwaam
de Landvoogd ook was om openbare teregtstellingen op eeue
groote en geduchte schaal aan te leggen , er evenwel eene zekere
keurigheid en fijnheid van uitvoering bestond , welke Alva in der
gelijke zaak nooit bereikt had, en die het uitsluitend talent was
van Zijne Majesteit. De Koning had besloten, van den moord
van Montigny een meesterstuk te maken.
Op den 17(len Augustus 1570 gelastte hij derhalve Don Eugenio de Peralta , kastelein van het kasteel van Simancas , zich
naar Segovia te begeven , en den Heer van Montigny van daar
naar Simancas over te brengen (1). Hier moest hij naauw ingekerkerd worden ; nu en dan mogt men hem echter vergunnen in
den gang te wandelen, waarin zijne kamer uitkwam. Op den
7<Un October daaraanvolgende ontving de Licentiaat Don Alonzo
de Avellano, alcalde van Valladolid , een bevelschrift, door den
Koning aan Don Eugenio de Peralta gerigt, waarbij dezen be
volen werd, den gevangene in handen te stellen van genoemden
Licentiaat, die met de voltrekking van Alva's vonnis belast
was (2). Deze beambte was bovendien voorzien geworden van een'
uitvoerig berigtschrift , hetwelk op den Isten October overeenkom
stig de bevelen des Konings was opgemaakt (3). In deze ko
ninklijke instructie stond vermeld , dat hoewel het vonnis eene
openbare teregtstelling verlangde , de Koning echter er de voor
keur aan gegeven had, om die in het geheim binnen de muren
van het kasteel te doen plaats hebben. Men moest het zoo aan
leggen , dat niemand vermoeden zou , dat Montigny ter dood
was gebragt , maar integendeel algemeen gezegd en geloofd mogt
worden , dat hij een' natuurlijken dood gestorven was. Men moest
derhalve zeer weinig personen daartoe bezigen , allen door eeden
en bedreigingen tot geheimhouding genoopt. Don Alonzo had
zich onmiddellijk naar Valladolid te begeven , iets minder dan
twee mijlen van Simancas gelegen. Daar ter plaatse moest hij
met Don Eugenio in overleg treden en de wijze , dag en uur
der teregtstelling regelen. Hij moest Valladolid den dag vóór een'
heiligen dag laat in den namiddag verlaten, zoodat hij even na
dat het duister geworden was te Simancas zou aankomen. Hij
(1) Het aangehaalde verslag. Correspondance de Philippe II. , II. 996.
(2) Correspondance de Philippe II., II. 983.
(3) Zie de ontleding er van in de Correspondance de Philippe II., II. 982.
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moest een vertrouwd notaris, een scherpregter en zoo weinig
bedienden als mogelijk was medenemen. Onmiddellijk nadat hij
in het fort gekomen was , moest hij , in tegenwoordigheid van
t,on Eugenio en één of twee personen, het doodvonnis aan Montigny bekend maken. Dan moest hij liem troosten, in welke taak
Don Eugenio hem zou bijstaan. Vervolgens moest hij hem alleen
laten met den geestelijke , dien men daartoe benoemen zou. Die
nacht en de gansche volgende dag, die een feestdag zou zijn,
tot na middernacht, zou Montigny te baat komen, opdat hij tijd
mogt hebben om te biechten, de kerkgeregten te ontvangen en
zich in boetvaardigheid en berouw tot God te wenden. Tusschen
één en twee ure in den ochtend moest de voltrekking van het
doodvonnis plaats hebben , in tegenwoordigheid van den geeste
lijke, Don Eugenio de Peralta, den notaris, en één of twee an
dere personen, welke de scherpregter noodig mogt hebben. De
geestelijke moest een wijs en verstandig man zijn en wel onder
ligt, hoe weinig Montigny op het punt van regtgeloovigheid te
vertrouwen viel. Indien de gevangene wenschen mogt, een' uiter
sten wil te maken, mogt men zulks niet toestaan. Daar al zijne
bezittingen verbeurd waren verklaard, kon hij over niets be
schikken. Verlangde hij echter een' staat van de schulden op te
maken, waarvan hij de betaling wenschte, dan stond hem zulks
vrij. Men moest echter uitdrukkelijk bedingen, dat hij in welken
staat of brief hij ook schrijven mogt geene toespeling mogt maken
op de teregtstelling , die Jiem wachtende was. Hij moest van zich
spreken , als van iemand , die ernstig ziek is en den dood reeds
voelt naderen (1). Door deze helsche vinding had men zich dus
voorgesteld , het slagtoffer tot een' medepligtige te maken aan
het bedrog en eene valsche regtvaardiging zijner moordenaars aan
zijne stervende hand te ontwringen. Als de teregtstelling voltrok
ken en de dood van den veroordeelde op de voorschrevene leu
genachtige wijze verkondigd was, moest de begrafenis plaats heb
ben in de kerk van San Salvador te Simancas. Eene tamelijk
plegtige uitvaart, zoo als iemand van Montigny's rang toekwam,
werd daarbij vergund, alsmede het oprigten van een passend gedenkteeken. Ook zou er eene groote mis gevierd worden, met
een aanzienlijk getal, en wel zevenhonderd, kleinere missen. Daar
de bedienden van den overledene weinigen in getal waren, ging
(1) Correspondance de Philippe II. , II. 983.
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de spaarzame Koning voort , kon men elk hunner van een rouw
gewaad voorzien. Na dus in persoon al de bijzonderheden van
het geheime werk , van het voorlezen van het doodvonnis tot op
de begrafenis van den gevangene , geregeld en niet alleen de
wijze , waarop hij dit leven verlaten moest , maar ook die van
zijne reis door het vagevuur bepaald te hebben , vaardigde de
Koning den gemagtigde tot het doel van zijne zending af.
Het koninklijk programma werd naauwgezet ten uitvoer gelegd.
Don Alonzo kwam te Valladolid aan en maakte daar met Don
Eugenio de noodige afspraken. Zij vonden goed , dat men een
papier op koninklijk gezag gereed gemaakt en door Alonzo van
Madrid medegebragt , in den gang der gevangenis van Montigny
zou werpen. Dit papier behelsde in het Latijn het volgende :
„ Bij nacht , zoo als ik verneem , zal er voor u geen kans zijn
om te ontvlugten. Over dag zeer veel, daar gij dan onder het
toezigt van een' enkelen jichtigen bewaker zijt gesteld, die noch
in sterkte noch in vlugheid het met zulk een' kloek man als
gij kan opnemen. Tracht te ontvlugten tusschen den 8»ten en
12den October, op welk uur gij vermoogt, en sla den weg in,
die aan de poort van het kasteel stoot, door welke gij er bin
nen gekomen zijt. Gij zult Robert en Jan u met paarden en al
het noodige vinden wachten. God begunstige uw voornemen ! —
R. D. M." (1).
De brief, die dus met opzet in den gang geworpen was door
een der leden van het eedgespan , werd kort daarop door een
ander, die er toe behoorde, opgeraapt, en onmiddellijk beschul
digde deze Montigny van eene poging om te ontvlugten (2). In
weerwil van de uitdrukkelijke betuiging zijner onschuld, nam
men dit verdichte plan als een voorwendsel te baat om den ge
vangene nog naauwer op te sluiten in den „ Bisschops Toren " (3).
Don Alonzo had te Simancas een brief gebragt , te Madrid op
's Koning» last geschreven , waarin deze omstandigheden , juist zoo
als zij thans plaats grepen , vooraf verhaald waren (4). Bovendien
werd daarin gemeld , dat Montigny , ten gevolge zijner strenge
opsluiting ernstig ziek geworden was en dat men hem met al de
(1) GACHARD, in de aanteekening op p. 156 der Correspondance de Phi
lippe II. , II.
(2) Ibid. II. 986—988.
(8) Ibid. II. 988 eu GACHARD in zijne inleiding tot de Correspondance de
Philippe II, I. 39.
(4) Correspondance de Philippe II , II. 996.
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zorgvuldigheid behandelen zou , die met de veiligheid van zijne
bewaking best.aanbaar was. Die brief werd thans , volgens voorgnanden last, door Don Hugenio de Peralta geteekend, met de
dagteekening van den 10d™ October 1570 voorzien en openlijk aan
Filips afgevaardigd. Zoo werd het voorgeven , dat Montigny be
denkelijk ziek lag , uitdrukkelijk bekrachtigd. Een geneesheer ,
vooraf wel onderrigt van de rol , die hij spelen moest , en bij
eede tot geheimhouding verbonden , werd nu met veel vertooning
in den toren toegelaten , en bragt eene menigte artsenijen mede.
Toen hij er uit kwam , verspreidde hij behoorlijk onder de bewo
ners der stad, dat zijns bedunkens de doorluchtige gevangene door
eene kwaal was aangetast , van welke hij bij geene mogelijkheid
bijna kon opkomen. Zoo was derhalve, dank zij Filips' meesterlijke
voorzorgen, niemand in Madrid of Simancas er onkundig van, dat
Montigny aan de koorts doodelijk ziek lag ; de lijder alleen wist
er niets van.
Op Zaturdag, den 14d™ October, bij het vallen van den avond,
verscheen Don Alonzo de Avellano , door bovengenoemde personen,
alsmede door Fray Hernando del Castillo , een' geestelijke van
grooten naam, vergezeld, in de gevangenis van Simancas. Ten tien
ure des avonds kondigde men Montigny zijn doodvonnis aan. Hij
werd zigtbaar getroffen door het plotselinge berigt, daar het hem
geheel onverwacht kwam (1). Hij had integendeel veel gehoopt
van de tusschenkomst der Koningin , wier aankomst hij reeds ver
nomen had (2). Spoedig echter herstelde hij zich , en verzocht
(1) Zie ook den brief van Fray Hernando del Castillo aan Doctor Velasco ,
in de Correspondance de Philippe II , II. 992.
(2) Men zal bemerkt hebben , dat Filips voorzorgen genomen had tegen de
smeekbede, welke zijn jonge bruid, volgens hare belofte aan de Gravin-weduwe
van Horne , ten behoeve van Montigny dacht voor te dragen. Volgens VAN
METEREN , dien BOR en HOOFT , zoowel als latere geschiedschrijvers te dien
opzigte gevolgd hebben, besloot Filips den gevangene vóór de aankomst der
Koningin van kant te helpen , om zich niet verpligt te zien , hare eerste bede
te weigeren. Zij voegen er bij , dat Montigny bijgevolg vergiftigd werd in een
geregt, dat men zijn' paadje noodzaakte hem toe te dienen. Men had den
paadje, volgens HOOFT, met den dood bedreigd, indien hij het geheim open
baarde , doch , volgens VAN METEREN , ontdekte hij het voorgevallene aan
zijne vertrouwdste vrienden. Dit vergift zou, naar men zegt, eene heete koorts
veroorzaakt hebben , welke het slagtoffer den Isten October ten grave sleepte.
De Koningin stak den 25sten October van Vlissingen in zee , en ofschoon de
genoemde schrijvers in de juiste opgave van den dag en de wijze , waarop de
moord plaats had , zich vergist hebben , waren zij zeker , wat de hoofdtrekken
dezer geheimzinnige gebeurtenis betreft , zeer wel onderrigt. Hunne opgaaf dat
Montigny dood was , vóór dat de Koningin aan land stapte , is kenbaar eene
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dat men hem met den geestelijke zou alleen laten. Den geheelen
nacht en den volgenden dag bragt hij in gewijde overdenkingen
en handelingen door. Hij gedroeg zich met groote gematigdheid,
kloekheid en kalmte. Hij verklaarde volkomen onschuldig te zijn
aan zamenspanningen met den Prins van Oranje , alsmede aan elke
misdadige handeling of gezindheid tegen den Koning, in elk tijd
perk van zijn leven. Hij stelde een geschrift op , waarin hij zijne
vaste verkleefdheid aan al de artikelen van het Katholiek geloof
te kennen gaf, waarvan hij geen oogenblik ooit was afgeweken (1).
Zijn geheele gedrag was edel , onderworpen , Christelijk. „ In al
het wezenlijke," zeide Fray Hernando, „hield hij zich zoo goed,
dat wij , die achterblijven , hem benijden mogen (2). Hij stelde
eenige instructiën op , waarin hij voor de trouwe dienaars , die
hij achterliet , zoo goed mogelijk zorgde. Hij stelde zijn' zegelring ,
die aan eene kleine gouden ketting vastgemaakt was , den gees
telijke ter hand , om dien aan zijne echtgenoote over te zenden.
Een' anderen ring , met edelgesteente bezet , zond hij aan zijne
schoonmoeder, de Prinses van Espinoy, van welke hij dien ont
vangen had. Omtrent één uur na middernacht, vroeg in den mor
gen derhalve van den 16de° October, berigtte Fray Hernando, dat
de gevangene op sterven lag. Daarop trad de alcalde Don Alonzo
binnen , van den scherpregter en den notaris vergezeld. Andermaal
werd het vonnis van Alva voorgelezen, terwijl de alcalde er bij
voegde, dat de Koning „van wege zijne goedertierenheid en wel
willendheid" de teregtstelling , in plaats van in het openbaar, in het
geheim wilde laten plaats hebbe^. Montigny gaf toe, dat het vonnis
regtvaardig en de straf zacht zou zijn , indien hij kon toegeven ,
dat de aanklagt tegen hem waarheid behelsde. Doch zijne vijanden
hadden, terwijl hij dus ingekerkerd was geweest, de magt bezeten
vergissing ; want uit den brief van Fray Hernando blijkt , dat de gevangene
reeds tijding bekomen had van hare aankomst. Doch Filips stelde het onge
twijfeld aan de Koningin voor , alsof hij reeds dood of stervende was ; en de
meesterlijke voorzorgen , die hij genomen had , maakten elke tegenspraak onmo
gelijk. Hij was reeds den Isten October naar Simancas overgebragt , en den
lOden strooide men het gerucht uit , dat hij ernstig ziek lag. Men kan het
die geschiedschrijvers uit dien tijd ten goede houden, dat zij een «Vergiftigde
pottaadje » in plaats van den » strop » als het middel genoemd hebben , waar
mede Montigny ter dood gebragt werd. Dit is bijna de eenige misslag , dien
men bij hen bespeurt , thans nadat men hun verhaal met het verslag van
Filips zelven vergelijken kan. VAN METEREN , III. 54. HOOFT, V. 172, 173.
Vergelijk WAGENAAR , Vaderl. Hist. Deel VI. 246; Bon, IV. 182 (255).
(1) Correspondauce de Philippe II , II. 990.
(2) Brief van Fray Hernando.
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om hem naar hartelust te beschuldigen. Hij hield op met spreken,
waarop de scherpregter toetrad en hem worgde. Onmiddellijk
daarop begaven zich de alcalde, de notaris en de scherpregter
naar Valladolid , zoodat den volgenden morgen niemand wist , dat
zij dien nacht te Simancas geweest waren , of in de verte eenig
vermoeden hebben kon van de daad der duisternis , welke te dier
tijd en plaatse door hen volvoerd was (1). Op straffe des doods
was hun verboden, het verschrikkelijk geheim te openbaren.
Onmiddellijk na de voltrekking van het vonnis, werd Montigny in het gewaad der Franciscanerorde gehuld, met oogmerk
om de sporen van zijn gewelddadigen dood te verbergen. In den
loop van den dag werd het lijk, volgens 'sKonings vooraf ge
geven last, in de kerk van San Salvador bijgezet. Don Eugenio
de Peralta, die bij de begrafenis het opzigt had, ontblootte het
gelaat van den overledene, om te bewijzen, dat hij waarlijk de
genoemde persoon was, zoo als dan ook oogenblikkelijk door ve
len zijner bedroefde bedienden erkend werd. Den volgenden mor
gen werd de tweede brief, door ïïlips lang te voren gereedgemaakt
en door Don Alonzo de Avellano naar Simancas gebragt , met de
dagteekening van den 17llen October 1570 en de handteekening
van Don Eugenio de Peralta, bevelhebber van het kasteel van
Simancas , voorzien , en daarop openlijk aan den Koning gezon
den (2). Daarin stond vermeld, dat ondanks de zorgvuldige ver
pleging van den Heer van Montigny in zijne zware ziekte door
den geneesheer , die hem behandelde , de lijder bij voortduring
erger en erger geworden was , tot dat hij den vorigen dag, des
ochtends tusschen drie en vier ure den geest gegeven had. Fray
Hernando del Castillo, die zich toevallig te Simancas bevond,
had op verzoek van den overledene de heilige plegtigheden ver
ligt , terwijl deze als zulk een opregt en vroom Katholiek ge
storven was, dat men groote hoop mogt koesteren, dat zijne
ziel behouden was. Alhoewel hij geen eigendom meer bezat , was
zijne uitvaart zeer deftig geweest (3).
Den 3<Jen November 1570 werden beide brieven, naar allen
schijn door Don Eugenio de Peralta geschreven , door Filips aan
Alva overgezonden. Zij moesten dienen ter bevestiging van het
verslag, hetwelk de Hertog thans gelast werd op te maken, dat
(1) Ibid. Correspondance de Philippe II., II. 992—996.
(2) Brief van Fray Hernando. Correspondance de Philippe II., II. 992—996.
(3) Correspondance de Philippe II., II. 994—996.
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de Heer de Montigny op het kasteel van Simancas een' natuur
lijken dood gestorven was. Met denzelfden renbode vaardigde de
Koning tegelijk eene geheime< memorie af, die de juiste toedragt
der gruweldaad behelsde, uit welk stuk bovenstaand verhaal ge
trokken is. Tevens ontving de Hertog openlijk last, om de ver
dichte brieven van Don Eugenio de Peralta te toonen (1), als
behelzende een waarachtig verhaal van het gebeurde. De Koning
merkte bovendien in zijnen brief op , dat niemand in Spanje er
aan twijfelde , of Montigny was aan de koorts gestorven. Hij
voegde er bij , dat men , indien de gezindheid van den gestor
ven edelman geheel in overeenstemming was geweest met zijne
verklaringen , volgens het ingeleverd verslag van zijne laatste
oogenblikken , hopen mogt, dat God zijne ziel genadig zou zijn.
De geheimschrijver, die den brief afschreef, nam echter de vrij
heid bij deze zinsnede de opmerking in te lasschen , „ dat in
dien Montigny werkelijk een ketter was geweest, de Duivel, die
zijne kinderen steeds in zulke oogenblikken bijstaat , hem niet
ligt in zijn sterfuur in den steek zou hebben gelaten. " Filips ,
wien deze uitweiding niet beviel, liet die woorden weder uitschrappen. Hij gaf zelfs zijne koninklijke verontwaardiging in eene
randteekening lucht , waarvan de zin daarop neerkwam , dat wij
over de dooden steeds een liefderijk oordeel moeten vellen (2).
Zoo kwam de Baron de Montigny om (3) , vier jaren na zijne
aankomst te Madrid als afgezant van Hertogin Margaretha, drie
jaren na den dood van zijnen medeafgevaardigde , den Markgraaf
van Bergen. Het is onnoodig hier nog eene verdediging zijner
onschuld bij te voegen na zulk een uitvoerig verslag van dit som
ber en geheimzinnig treurspel. De groote handelingen eener re
gering zijn somtijds beuzelingen ; groote veldslagen en groote vredesverbindtenissen laten , terwijl zij stroomen bloeds en magtig
veel hoofdbrekens en woorden gekost hebben , de wereld dikwerf
in denzelfden toestand als te voren. De gebeurtenissen, welke
vele van de schitterendste bladzijden der geschiedenis beslaan,
(1) »Mostrando descuidada y disimuladamente. » — Correspondance de Philippe II., II., 997.
(2) • Esto mismo borrad de la cifra , que de los muertos no hay que hacer
sino bnen juicio. » — Correspondance de Philippe II., II. 997.
(3) Den 22sten Maart 1571 vaardigde de Hertog van Alva in behoorlijken
vorm een besluit uit, waarbij de nagedachtenis van Montigny veroordeeld werd
en alle zijne goederen verbeurd verklaard , » ingevolge van het zoo pasontvangen berigt , dat gemelde edelman op het kasteel van Simancas een natunrlijkeu
dood gestorven was. — Correspondance de Philippe II., II. 1016.
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eu die het meest den menschen op de tong hebben gezweefd ,
bevatten menigmaal slechts alledaagsche lessen van wereldwijsheid.
Anders is het misschien , als wij door de herleving van geheime
oorkonden, waarover het stof van drie eeuwen zich vergaderd
had , ons in staat zien gesteld , het inwendig raderwerk van een vol
komen stelsel van dwingelandij na te gaan. Vrijzinnige staatsre
gelingen , republikeinsche of grondwettige regeringen , bewegen
zich in het licht van den dag: wij zien hare wijze van werken,
wij hooren het knarsen der raderen en verontrusten ons dikwerf
noodeloos over de rigting , die zij schijnen te nemen. Wanneer
wij derhalve een naauwkeurig afbeeldsel van een volmaakt dwin
geland aantreffen , door zijne eigene hand geschilderd , dan is het
wel de moeite waard er een oogenblik bij te toeven om de trek
ken zorgvuldig gade te slaan. Na die beschouwing zullen wij de
vrijheid zeker niet minder er om liefhebben.
Tegen het einde van 1570 stortte zich een ander verschrikke
lijk onheil over de Nederlanden uit. Eene overstrooming, geduchter dan al die. welke tot dusver in hunne jaarboeken vermeld
stonden, die anders zoo rijk zijn aan dergelijke noodlottige ram
pen , teisterde thans de geheele kust van Vlaanderen tot Fries
land (1). Noch de gedenkwaardige vloed der dertiende eeuw ,
waaruit de Zuiderzee haar aanzijn ontving; noch die , waarbij de
wateren van den Dollart zoo vele dorpen en kerken van Gronin
gen voor altijd bedolven hadden; noch één van die gedurig terugkeerende overstroomingen , waardoor den bewoneren der Neder
landen jaar op jaar de angstvolle herinnering verlevendigd werd
aan den waterbajert, waaruit hun vaderland verrezen was en
waarin het dagelijks gevaar liep weder te gronde te gaan ;
niet één daarvan had zooveel schrik verwekt noch zooveel ver
woesting te weeg gebragt. Een voortdurend geweldige wind uit
het N. W. had reeds lang de wateren van den Atlantischen Oceaan
in de Noordzee gejaagd en ze thans opgestapeld tegen de broze
kusten. De dijken , boven hetgeen zij dragen konden belast ,
borsten in alle rigtingen. De steden van Vlaanderen werden , tot
diep het land in, plotseling door de wateren van den oceaan
overweldigd. Het gansche smalle schier-eiland van Noord-Holland
was in onmiddellijk gevaar om voor altijd verzwolgen te worden.
Tusschen Amsterdam en Muiden was de groote Diemerdijk op
(1) BOR, V. 239. HOOFT, VI. 205, 206.
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twaalf plaatsen doorgebroken. Het Honsbosch , een bolwerk van
eikenhouten palen gevormd , die met metalen bindsels bevestigd ,
aan ijzeren ankers vastgelegd en met gruis en graniet versterkt
waren , werd als pakgaren doorgesneden. De Slaper , een binnendijk, aldus genoemd omdat hij gewoonlijk door de elementen iu
rust gelaten werd , hield alleen stand en belette daardoor , dat
het land ten eenenmale verdelgd werd. Toen drong de oceaan
met vreesselijke woede het land in. Dordrecht, Rotterdam en vele
andere steden waren voor eene poos bijna verdronken. De geheele
kust langs dreven visschersschuiten en zelfs grootere vaartuigen
landwaarts in , waar zij in kreupelhout en boomgaarden vast raakten
of de daken en muren der huizingen verbrijzelden. De schade aan
lijf en have was ontzaggelijk in al de aan zee gelegene provin
ciën ; maar in Friesland was de verwoesting volkomen. Daar wer
den bijkans alle dijken en sluizen verbrokkeld en in stuk ge
scheurd; het land wijd en zijd in eene geweldig beroerde zee
herschapen. De klokketorens en kerkspitsen van dieper in het
land liggende steden werden eilanden in dien oceaan. Duizenden
menschen werden binnen eenige uren uit het leven gerukt. Geheele
landstreken , met al hare dorpen , boerderijen en kerken , werden
van hare plaats losgescheurd (1), door de kracht der golven
voortgestuwd , om nu eens aan een ander deel des lands vast te
raken , dan weder om geheel en al verzwolgen te worden. Me
nigten van mannen , vrouwen en kinderen , van paarden , runderen ,
schapen en alle soorten van huisdieren zag men alom in de golven
worstelen. Elke boot en elk voorwerp , dat daarvoor dienen kon ,
werd met gretigheid bemagtigd. Elk huis was overstroomd; zelfs
de kerkhoven gaven hunne dooden weder. Het levend kind in de
wieg, en het lang vergane lijk in de kist, dreven nevens elkander.
Het scheen, alsof de oude zondvloed hernieuwd stond te worden.
Overal zag men aan de toppen der boomen , aan de klokketorens
der kerken , menschelijke wezens zich vastklemmen , die tot God
om genade en hunne medemenschen om hulp riepen (2). Toen de
storm eindelijk tot bedaren kwam , begon men in alle rigtingen
rond te zwalken , om degenen , die nog in de wateren worstelden ,
te redden, vlugtelingen van daken en boomtoppen op te nemen
en de lijken op te halen van degenen, die reeds verdronken waren.
De Overste Robles, Heer van Billy, vroeger diep gehaat om zijn
(1) HOOFT, VI. 205, 206. Boa, VI. 329.
(2) HOOFT, BOR, ubi supra. STBADA, lib. VII. 355, 356.
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Spaansch of Portugeesch bloed, maakte zich zeer verdienstelijk in
dit werk van menschlievendheid. Door zijne inspanning en die der
troepen , welke in Groningen gelegerd waren , werd velen het leven
gered , zoodat de oude wrok door erkentelijkheid vervangen werd.
Men rekende, dat in de provincie Friesland alleen twintigduizend
personen op zijn minst het leven verloren. In al de Nederlandsche
gewesten kwamen honderdduizend menschen om. Het verlies aan
have , het aantal dieren , die door de zee verzwolgen werden , was
bijna onberekenbaar.
Deze gebeurtenissen hadden plaats op den 1"™ en 2d™ Novem
ber 1570. Op laatstgenoemden dag viel juist het Allerheiligen
feest in en de Spanjaards lieten zich openlijk verluiden , dat de
wraak des hemels op de woonstede der ketters was nederge
daald (1). De Nederlanders beschouwden de ontzettende gebeur
tenis als een voorteeken van nog vreesselijker onheilen, die hen
wachtende waren. God en menschen schenen hen gedoemd te
hebben tot den ondergang.
Kort vóór dat dit jaar (1570) ten einde liep, had er een voorval
plaats , dat een schitterend blijk opleverde van dien heldenmoed ,
welke in binnenlandsche oorlogen zoo dikwijls in het hart ook
van anders vreedzame burgers ontgloeit. Op den westelijken zoom
van de Bommelerwaard stond het slot Loevestein. Genoemde waard
is eene kleine , maar belangrijke landstreek , besloten tusschen
Maas en Waal. Het slot , in den scherpen hoek gelegen , waar
beide rivieren zich vereenigen , bestreek de twee steden Gorinchem
en Woudrichem en de geheele vaart dier wateren (2). Op zekeren
avond in het laatst van December kwamen vier monniken , die de
pij der Graauwe Minnebroeders droegen , aan de slotpoort de gast
vrijheid der bewoners voor zich inroepen. Men bragt hen dadelijk
in de tegenwoordigheid van den bevelhebber, een broeder van den
President Tisnacq. Hij stond bij den haard met zijne vrouw te
praten. De voorste der monniken trad op hem toe en vroeg hem,
of hij het slot bewaarde voor den Hertog van Alva, of voor den
Prins van Oranje. De kastelein antwoordde , dat hij geen' anderen
Vorst erkende dan Filips , Koning van Spanje. Daarop haalde de
monnik, die niemand anders was dan Herman de Buijter, vee
handelaar van beroep en vurig aanhanger van Oranje , van onder
zijne pij een pistool voor den dag en schoot den bevelhebber
(1) HOOPT, VI. 206. VAN METEREN, III. 59.

(2) BENTIVOOLIO, lib. V. 87. GUICCIARDINI , X.
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neder. De anderen deden hun voordeel met den schrik en de ver
warring , daardoor ontstaan , overwonnen elkeu weerstand , die
de zwakke bezetting hun bood, en maakten zich van de vest
meester (1). In den loop van den volgenden dag bragten zij vier
of vijf-en-twintig man binnen het kasteel , met welke geringe magt
zij zich naarstig aan het werk begaven om de plaats in staat van
tegenweer te stellen en zich in het bezit er van te handhaven.
Eene grootere versterking, waaropzij gerekend hadden, werd door
hoog water en plotselings invallende vorst teruggehouden, door
welke de vaarten zoowel als de wegen voor het oogenblik on
bruikbaar waren gemaakt.
Don Rodrigo de Toledo , bevelhebber van 's Hertogenbosch ,
zond onmiddellijk zekeren Kapitein Perea af, aan het hoofd van
tweehonderd soldaten, bij welke zich onderweg een gemengde
hoop vrijwilligers voegde , om de sterkte zoo spoedig mogelijk te
hernemen (2). Het zou moeijelijk gevallen zijn, het slot, welks
buitenmuren door de Waal en Maas bespoeld worden, en dat door
twee borstweringen en eene dubbele binnengracht verdedigd wordt,
met storm te nemen (3) , ware het getal der belegerden ter ver
dediging toereikend geweest. Thans echter gelukte het den Spanjaards door met hun geschut den eersten dag in de muren bres
te schieten en vervolgens op den tweeden met bewonderenswaardige
kloekmoedigheid de binnenwerken te beklimmen , het slot te bemagtigen , acht-en-veertig uren nadat zij het eerst voor de poorten
verschenen waren. De Ruijter alleen had in een binnenvertrek van
het slot de toevlugt genomen , waar hij de vijanden op den drem
pel te keer ging. Vele Spanjaards vielen , terwijl zij hem poogden
te dooden of levend te vangen , de een na den ander onder de
slagen van zijn zwaard, dat hij met reuzenkracht zwaaide (4).
Eindelijk , door de overmagt overweldigd en door bloedverlies ver
zwakt , trok hij zich allengs in het vertrek terug , door vele der
vijanden gevolgd. Hier stak hij onvoorziens een hoop buskruid ,
waarmede hij vooraf den vloer bestrooid had, met eene lont in
(!) MENDOZA, V. 109, 110. HOOFT, VI. 207. BOR, VI. 331.
(2) Correspond. de Philippe II, II. 1004.
(3) MENDOZA, V. 109, 110.
(4) BOR, HOOFT, t. a. pi. VAN METEREN, III. 60. Laatstgenoemde schrij
ver , die geene gelegenheid ontglippen laat om den heldenmoed zijner landgenooten te verheerlijken , wier wakkerheid voorzeker geene overdrijving behoeft ,
verzekert zijne lezers, dat er wol drie schuiten vol dooden afvoeren die door
den arm van de Kuiter gevallen waren.
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brand. De ontploffing volgde oogenblikkelijk. De toren , waar het
gevecht plaata greep, sprong in de lucht, en de Ruijter deelde
met zvjne vijanden hetzelfde lot. Een gedeelte van het verminkte
overschot van dezen kloeken , maar woesten vaderlander , werd
later uit het puin van den toren opgedolven , en met magtelooze
boosaardigheid te 's Hertogenbosch aan de galg genageld. Van
diegenen zijner makkers , die hem overleefden , werden sommigen
onthoofd, eenigen geradbraakt, anderen gehangen en gevierendeeld,
allen ter dood gebragt (1).
(1) » Twee daeraf gerabraeckt , « zegt HOOPT , VI. 208. » Gevanghen , gepijnigt ende geexecuteert , zegt VAN METEREN, III. 60. » Desquartizando los
soldados que se tomaron vivos en Anvers , » zegt MENDOZA.
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