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VOORWOORD

Men zal zich bij het inzien van onze handschriftenlijst wellicht af'
vragen, hoe wij een boek kunnen schrijven over de regering der Nederlanden in de jaren 1555-1559, zonder het Rijksarchief te Turijn geraadpleegd te hebben. Ons werk bestrijkt immers juist de tijd, waarin Emmanuel
Philibert het ambt van gouverneur-generaal bekleedde. Weliswaar bevindt zich de gewone kanselarijcorrespondentie van deze jaren te Brussel,
doch twee, meer particuliere verzamelingen zijn in het bezit van den
gouverneur gebleven en worden in het Rijksarchief te Turijn bewaard.
Het zijn de geheime correspondentie van Philips met Savoye en talrijke
brieven, die Granvelle aan den hertog heeft gericht. Ook het persoonlijk
Diarium van Savoye bevindt zich te Turijn. Eenieder zal toegeven, dat
het vrijwel vergeefse arbeid is over ons onderwerp ook maar één samenvattende bladzijde te schrijven, zonder die bronnen te hebben geraadpleegd. Wij hopen echter een volkomen bevredigend antwoord op deze
moeilijkheid te kunnen geven.
Een van de vele archiefreizen. die Gachard heeft ondernomen, richtte
zich naar Italië, waar hij ook het Rijksarchief te Turijn bezocht en daar
alles copieerde, wat hij van belang achtte voor de geschiedenis der
Nederlanden. Van dit materiaal heeft hij slechts weinig kunnen publiceren. De dood verhinderde hem zijn werk te voltooien. Het grootste
deel van zijn Italiaanse archiefstudie ligt tot op de dag van heden vrijwel
persklaar in het Algemeen Rijksarchief te Brussel (Manuscrits divers,
no. 1172). In Turijn vond Gachard o.a. uit de jaren 1555-1559 talrijke
autografen van Granvelle aan Savoye, die hij voor het grootste gedeelte
óf volledig óf in excerpten overnam, naarmate zij hem meer of minder
belangrijk leken voor de geschiedenis der Nederlanden. Vervolgens trof
hij er uit de jaren 1555-1559 28 autografen aan van Philips aan Savoye.
benevens twee brieven door een secretaris geschreven. Hiervan copieerde
hij 23 volledig. Van het oorspronkelijk in de Spaanse taal opgestelde
Diarium nam hij een latere Franse vertaling over, die zich in hetzelfde
archief bevindt. De vele brieven van vòòr 1555 en na 1559, die wij ook
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alle bij Gachard hebben nagezien, gaan wij hier stilzwijgend voorbij,
daar zij voor ons onderwerp van minder belang zijn.
Ondanks ons vertrouwen in de accuratesse van den groten Brusselsen
archivaris bleef toch een kleine moeilijkheid bestaan. Speciaal bij de
brieven van Granvelle gaf hij, wanneer het volledige schrijven hem
niet belangrijk genoeg voorkwam, slechts excerpten. Sommige brieven
liet hij zelfs geheel weg. Is het niet mogelijk, dat men nu, ruim een halve
eeuw later, in verband met ondertussen verschenen publicaties, een enigszins ander oordeel zou moeten vellen over wat wel en niet van gewicht
is voor de geschiedschrijving der Nederlanden 7 In deze twijfel kwam
ons E. Ricotti te hulp, die in 1880 uit het Turijnse archief een serie
brieven van Granvelle aan Savoye publiceerde. Daar zijn keuze anders
is geweest dan die van Gachard, vinden wij bij Ricotti brieven volledig
afgedrukt, die Gachard slechts excerpeerde of wegliet. Z o konden wij
Gachard controleren en onze conclusie was : zijn keuze is goed geweest
en heeft haar waarde ten volle behouden.
De Franse vertaling van het Diarium is op het ogenblik te verwaarlozen, daar Elvira Brunelli in 1928 de Spaanse tekst uitgaf, waarbij zij
nog enkele andere documenten voegde. Ofschoon wij geloven, dat
Brunelli zich een enkele maal in de dateringen vergist, mogen wij over
het algemeen deze uitgave zeer goed noemen.
Z o meenden wij gerechtigd te zijn ons de kosten en moeite van een
persoonlijk bezoek aan Turijn te kunnen besparen. Wanneer een enkele
maal nog een twijfel bij ons oprees, hebben wij ons schriftelijk tot dit
archief gewend.
Rest ons nog onze hartelijke dank uit te spreken aan hen, die ons
met hun hulp ter zijde stonden : de ambtenaren en het personeel van de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel, de Universiteitsbibliotheek te Gent,
de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, het Rijksarchief te Turijn,
het Gemeentearchief te Gent, het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, het Gemeentearchief te 's-Hertogenbosch, het Gemeentearchief te
Nijmegen, het Rijksarchief te Maastricht en het Gemeentearchief te
Leiden. Een heel bizonder woord van dank echter aan de ambtenaren
en het personeel van de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen en het
Algemeen Rijksarchief te Brussel, wier hulp wij talloze malen hebben
moeten inroepen.
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HOOFDSTUK I

DE WAPENSTILSTAND VAN VAUCELLES
Het tractaat van Vaucelles, in Februari 1556 tussen Spanje en
Frankrijk gesloten, ziet er op het eerste gezicht zeer eenvoudig uit. Als
voornaamste bepalingen treden naar voren een status-quo wapenstilstand
ván vijf jaar tussen Henri II en de Habsburgse vorsten Karel V en
Philips II, terwijl de wederzijdse krijgsgevangenen zo spoedig mogelijk
zouden worden losgekocht. Toch liggen onder deze rustige oppervlakte
felle binnen- en buitenlandse intrigues verscholen, en politieke spanningen
van hoge intensiteit. Lucien Romier heeft in het tweede deel van zijn
studie „Les origines politiques des guerres de religion" 1 ) voornamelijk
de Italiaans-Franse verwikkelingen onderzocht, waarvan de kennis nodig
is om Vaucelles te begrijpen. Gebruik makend van de door hem bereikte
resultaten, zouden wij het onderzoek in een andere richting willen sturen.
Wat leert Vaucelles ons over de nieuwe regering in de Nederlanden?
Volgens de gangbare opvatting niet veel. Gewoonlijk toch ziet men in
dit tractaat juist de hand van de oude regering. Men beschouwt het als de
laatste grote politieke daad van den moegestreden keizer, die zich
aansloot bij de vredesgezindheid van den Fransen minister Montmorency. 2 )
Wanneer men echter met dit idee voor ogen de onderhandelingen nagaat, valt direct een merkwaardig feit op: Granvelle speelt er geen rol van
betekenis in. Hij verschijnt niet te Vaucelles, en trekt ook in Brussel niet
de algemene lijnen, waarlangs zich de besprekingen moesten bewegen.
1
) L. Romier, Les origines politiques des guerres de religion. Π. La fin de la
magnificence extérieure. Le roi contre les protestants (1555Ί559). De verhandeling
van G. Duruy, De pactis anno 1556 apud Valcellas indutiis, Paris, 1883, is van weinig
betekenis.
2
) Cfr. b.v. H. Hauser et A. Renaudet, Les débuts de l'âge moderne, p. 478 ; Pirenne,
Hist de Belg., Ill, 3e éd.. p. 144.

1

Dit is vreemd, tenminste als de keizer Vaucelles tot stand beeft gebracht.
Granvelle immers was zijn voornaamste minister.
Wij weten daarentegen, dat Philips in het begin van zijn regering
den bisschop op de achtergrond hield. Hiermee is Granvelle's positie
tijdens de onderhandelingen te Vaucelles in harmonie. Zo rijst de vraag,
of niet juist de nieuwe koning het tractaat heeft doorgedreven. Daar
komt nog bij, dat te Vaucelles Renard sterk op de voorgrond trad.
Renard nu was in Engeland, toen Philips daar in 1554 aankwam, en
bleef er meer dan een jaar samen met den koning, tot beiden in de
herfst van 1555 naar de Nederlanden overstaken. Renard was zo de
eerste staatsman uit de Bourgondische landen, met wien Philips in
nauw contact trad. Ook om die reden vraagt men zich reeds op het
eerste gezicht af, of de wapenstilstand wellicht door Philips is bewerkt.
In dat geval lijkt echter een nader onderzoek vruchtbaar, om de tendenzen der nieuwe regering te leren kennen, en de positie te bepalen,
die de verschillende Habsburgse staatslieden direct na de troonsaanvaarding van den koning innamen.
Tegen het begin van 1555 verlangde Henri II wegens het ongelukkig
verloop van de oorlog in Toscane een ogenblik naar vrede. Door middel
van den graaf van Vaudemont 3 ) werd de Spaanse regering voorzichtig
gepolst. Hoewel ook Karel V vrede wenste, waren de officieuze voorstellen niet geschikt om een vergelijk te bespoedigen. Vaudemont bracht
een huwelijk naar voren van Philips' zoon don Carlos met de oudste
dochter van den Fransen koning, Elisabeth, toen ongeveer 10 jaar oud.
Met dit huwelijk zouden de veroveringen van de laatste oorlog wederzijds
worden teruggegeven. „Mais non pas promptement", schrijft Granvelle,
„ains seullement quant la consummation du mariage se feroit : par où
vous entendez assez là où ilz tendent." Even sceptisch stond om dezelfde
tijd de Spaanse gezant in Engeland Renard. In een memorie aan Philips
zegt hij :
si les François viennent à traicter par nécessité, la
nécessité ostée, ilz recommenceront quand ilz penseront avoir Tadvantaige,
selon la façon accoustumé, „quoties juratum, toties violatum"
".
Verder stelde Vaudemont voor, dat Spanje Milaan, een der voornaamste strijdobjecten, zou afstaan aan den tweeden zoon van Henri,
den lateren Karel IX, die in dat geval moest huwen met een dochter
van koning Ferdinand, den Oostenrijksen Habsburger, terwijl de Spaanse
bondgenoot Emmanuel Philibert van zijn door Frankrijk veroverde
landen Savoye en een deel van Piémont zou terugkrijgen, wanneer hij
huwde met Margaretha, de zuster van den Fransen koning. 4 )
3

) Nicolas de Lorraine, duc de Mercoeur.
*) Weiss, Pap. d'État, IV, p. 339, 361, 370.
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De teruggave van Savoye klonk erg aannemelijk en Spanje zou dit
aanbod niet meer uit zijn geheugen verliezen. Maar de combinatie, waarin
het voorstel werd geplaatst, afstand van Milaan en behoud van half
Piëmont leek verderfelijk. Z o zou Frankrijk Savoye omknellen en geheel
Noord-Italië beheersen. In de toenmalige positie van Italië betekende dit
niets anders als hernieuwde oorlog tussen Frankrijk en Spanje om de
suprematie van het schiereiland.
Ondanks deze ongunstige vooruitzichten werden de besprekingen
voortgezet, die tenslotte in Mei 1555 leidden tot het congres van Marcq.
Kardinaal Pole, de pauselijke legaat in Engeland, en Mary, de met
Philips gehuwde Engelse koningin, zouden als bemiddelaars optreden.
De landen verschenen in de sterkste bezetting. Onder de Spaanse
ambassadeurs trad op de voorgrond Granvelle, bijgestaan door Viglius.
Men kon er op rekenen, dat Granvelle, wellicht de geniaalste staatsman
en diplomaat van zijn tijd, gesteund door het juridisch talent van Viglius,
geen enkele diplomatieke vergissing zou begaan.
Ook Frankrijk trachtte zo sterk mogelijk te verschijnen ; zowel
kardinaal Charles de Lorraine als de Connétable Anne de Montmorency
namen deel aan de conferenties. Zonder twijfel waren zij de beste staats*
lieden van Frankrijk en vrij bekwame diplomaten, maar door hun
uiteenlopende idealen vormden zij tevens een innerlijk zwakke combinatie.
De kardinaal was de representant en de diplomatieke leider van het
geslacht der Guises. De Italiaanse droom van Frankrijk vormde om deze
tijd hun grootste ideaal. Tegelijk werden zij die richting uitgetrokken
door persoonlijke belangen. De Guises hoopten nog steeds een kroon
voor zichzelf in Italië te veroveren. Vredesgezind konden zij daarom
niet zijn.
Lijnrecht daartegenover stond Montmorency. Langzamerhand had zich
in hem de overtuiging gevestigd, dat Frankrijk zijn krachten en zijn
geld in Italië nutteloos verspilde. Parallel met die gedachte liep ook bij
hem een sterk familiebelang, dat naar vrede wees. Daar hijzelf al op
jaren was, streefde hij er naar de positie van zijn kinderen even sterk,
ja nog machtiger te maken dan de zijne. Om hiertoe te geraken, had hij
een huwelijk bewerkt van zijn oudsten zoon François met de natuurlijke
dochter van den koning, Diane, légitimée de France. Zijn zoon was
echter reeds enige jaren krijgsgevangene van Spanje; een sterk motief
voor Montmorency om door een vredesverdrag François in het vaderland
terug te krijgen.
Daar Henri niet opgewassen bleek tegen zijn twee grote ministers,
kreeg de Franse staatkunde een tweeslachtigheid, die zowel binnen*
als buitenlands nadelig moest werken. Soranzo, de Venetiaanse gezant
te Parijs, tekende vlak vóór Marcq de situatie aldus : Montmorency zou
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wel eens te veel zijn eigen belangen kunnen zoeken ; maar Lorraine
zal hem ongetwijfeld in het juiste midden houden. 5 ) Van Frankrijk uit
gezien was dit juiste midden misschien nog mogelijk. De Europese
diplomatie echter, van de tweedracht op de hoogte, zou er in de komende
jaren zo partij van gaan trekken, dat Frankrijk van het ene uiterste in
het andere oversloeg.
De delegatie, die Mary stuurde, bestond uit Gardiner, den bisschop
van Winchester, den Earl of Arundel en Lord Paget. Engeland bezat
in deze jaren geen staatslieden of diplomaten van betekenis ; ook deze
combinatie had weinig invloed op de conferenties.
Pole trad op als pauselijk legaat, bijgestaan door zijn secretaris, den
abbé van St. Salut 6 ). De kardinaal streefde eerlijk naar vrede, doch
met zijn te geringe kijk op toestanden en personen kon hij geen overwegende rol spelen.
Het congres werd de 23e Mei 1555 geopend op neutraal, Engels
grondgebied in het plaatsje Marcq, dat op gelijke afstand lag van Calais
een Engelse, Grevelingen een Nederlandse en Ardres een Franse stad.
In deze drie plaatsen hadden de verschillende ambassades hun intrek
genomen.
Frankrijk eiste vooral in een of andere vorm de teruggave van Milaan,
de sleutel van Italië
leur playe et Ie fondement de la guerre." 7 )
Pole en de Engelse ambassadeurs brachten echter de kwestie van
Savoye meer op de voorgrond, door het huwelijk van Emmanuel Philibert
met Margaretha, zuster van Henri II, op te werpen. Bij deze verbintenis
zou Savoye en Piëmont gerestitueerd worden, op een paar plaatsen na,
die gedeeltelijk aan Frankrijk, gedeeltelijk aan Spanje moesten blijven.
Dit weigerde de tegenpartij bruusk door te zeggen, dat zij evenveel
waarde hechtte aan Piëmont als aan Parijs. Trouwens het was geen
persoonlijke verovering van Henri II. Deze had Savoye en Piëmont
wettig geërfd van zijn vader, Frans I. 8 )
Na twee weken gaven de Franse onderhandelaars te kennen zich van
de conferenties terug te trekken. Zonder meer afbreken wilden zij niet,
maar zij verklaarden, dat de problemen blijkbaar nog niet voldoende
rijp waren. Men moest er goed over blijven nadenken, om zodra de
tijden beter werden het congres met meer succes te kunnen voortzetten. 9 )
e

) Ven. Cal., VI, p. 60.
) Vincenzo Parpaglla, abbé van St Salvator te Turijn.
•') Ven. Cal., VI, p. 90 vlgg. ; Weiss, Pap. d'Êtat, IV, p. 438.
8
) Ricota, Lett, di Granv., p. 40.
9
) Ricotti, ibid., p. 39 vlg. ; Weiss, ibid., p. 443 vlg. Cfr. ook G. Greppi. Extraits
de la corresp. de Stroppiana et de Malopera (Bull. С R. H., 2e sér., 12 (1859)
p. 247 vlgg.).
e
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Waarom trok Frankrijk zich zo plotseling terug en wel op deze wijze,
door niet zonder meer af te breken, maar uit te stellen ? Hauser geeft
de volgende twee redenen :
les conférences échouèrent lorsqu'on
sut que Marie (van Engeland) devait renoncer à tout espoir d'être mère
(l'échafaudage élevé par l'empereur durerait tout juste autant que la
reine) et lorsque Jules III (après les vingt-deux jours de Marcel II) eût
été remplacé par Paul IV. Car les Carafa, le pape et son neveu Carlo —
condottiere promu cardinal — nourissaient contre l'Espagne une haine
napolitaine." 1 0 )
Zonder twijfel was de vraag naar de Engelse troonopvolging van groot
belang voor de Spaans-Franse verhoudingen. Zou Mary een kind
krijgen, dan stond Engeland blijvend onder Spaanse invloed. Zou zij
daarentegen onvruchtbaar blijken, dan viel niet alleen de opvolging van
de anti-Spaanse Elisabeth te verwachten, maar kregen reeds tijdens
Mary's leven de opstandpogingen der Engelse protestanten een veel
grotere kans van slagen, n ) Frankrijk kwam zo sterker te staan en had
bijgevolg minder behoefte aan vrede. Omgekeerd betekende een kind,
door de nauwere band hierdoor met Habsburg ontstaan, waarschijnlijk
al spoedig de deelname van Engeland aan de oorlog van Spanje tegen
Henri II. In Januari 1555 schreef Renard: ,
entendent jà les
Françoys que la guerre touche aux Anglais, puysque l'apparence
d'héritier se démonstre si avant." 12 )
Toch moet ontkend worden, dat deze kwestie een oorzaak is geweest
van het uiteengaan van het congres. Wel bleek de verwachting van een
troonopvolger, waarop Renard doelt, later een ziekte te zijn en geen
zwangerschap, maar dit was nog niet op de 7e Juni, einddatum van
Marcq, met zekerheid bekend. Zelfs eind Juni nog niet. 1 3 )
De tweede reden, die Hauser geeft, klinkt meer aannemelijk. Op
23 Mei was Paulus IV gekozen en in Marcq ontving men het bericht
juist vóór de sluiting der conferenties. Toch mogen wij ons de indruk van
deze keuze in Frankrijk niet al te gunstig voorstellen. Carlo Carafa,
die spoedig van de Pauselijk-Franse politiek de promotor zou worden,
was om deze tijd nog gewoon condottiere, en geen kardinaal. Ook de
keuze van Giovanni Pietro Carafa tot Paus betekende niet direct een
Frans succes. W e l kon men in dit Napolitaans geslacht een wrok tegen
den overheerser, Spanje, verwachten. Maar dat deze 80-jarige grijsaard
zich met hart en ziel in de strijd om de Italiaanse vrijheid zou werpen,
10

) H. Hauser et A. Renaudet, Les débuts de l'âge moderne, p. 477.
" ) Weiss, Pap. d'État, IV en V, passim.
12
) Weiss, Pap. d'État, IV, p. 364.
13
) Weiss, ibid., p. 432; Ven. Cal., VI, p. 112; Ricotti. Lett di Granv., p. 42:
Gachard, Retraite et mort de Charles-Quint, Introd., p. 58 vlgg.
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wist men bij de keuze niet. Frankrijk had daarom veel liever den uitgesproken Fransgezinden kardinaal Hippolytus van Este de tiaar zien
dragen; doch door de onderlinge jaloezie der Gallophielen kwamen
deze er niet toe zich op dien candidaat te verenigen. De kardinalen kozen
Carafa, niet op de laatste plaats, omdat zij spoedig zijn dood verwachtten
en zo enige tijdspeling kregen om hun intrigues vastere vorm te
geven. 1 4 )
De voornaamste oorzaak van Marcq's mislukking lijkt ons te zijn geweest het drijven van kardinaal Charles de Lorraine. Montmorency en
ook de koning neigden naar vrede. De Guises niet. Toen nu op het congres de vredesstroming in de Spaanse politiek niet zo sterk bleek te zijn,
als Henri en de Connétable hadden gehoopt, kreeg Lorraine weer snel
grotere invloed op de stemming van den koning. Montmorency gaf zich
echter niet gewonnen. Het resultaat was een compromis: Frankrijk stelde
uit, maar brak niet zonder meer af. Uit de houding van de twee ministers
direct na Marcq zal blijken, dat dit compromis alleen op papier bestond.
Montmorency zette de besprekingen voort. Lorraine beschouwde ze als
afgebroken.
Voor het ogenblik kon Lorraine zijn wensen meer publiek uitwerken
dan zijn tegenstander, omdat de koning na Marcq weer naar de Guises
ging overhellen en besloot de oorlog met kracht voort te zetten, bizonder
in Italië. De Guises zouden er voor zorgen, dat deze verlangens naar
Napels werden geleid, dat zij in het geheim als koninkrijk voor zichzelf
verlangden. De Fransgezinde partij in Italië werkte met koortsachtige
ijver tegen Spanje. Z o was er maar een klein incident nodig om het hele
schiereiland in vuur en vlam te zetten. Dit kwam reeds in Augustus 1555.
Handig zweepte de Franse partij den impulsieven Paus nu op tegen
Spanje, terwijl grote geldsommen den enen kardinaal na den anderen
op Lorraine's hand brachten. D'Avanson, gezant van Henri in Rome,
probeerde ondertussen met zijn gewone voortvarendheid den hertog van
Ferrara en Octavio van Farnese mee te slepen.
Het moet voor Lorraine dan ook een buitengewone voldoening zijn
geweest, dat Rome in September officieel het initiatief nam tot een verbond met Frankrijk. De oorlogspartij rond Henri II was enthousiast.
Tevergeefs zette Montmorency zich schrap met juiste argumenten. De
Paus zou Frankrijk toch niet effectief kunnen helpen, en het eigen land
had vrede nodig. Zijn stem maakte de oorlogsroes slechts wilder. O p
30 September kreeg Lorraine de opdracht naar Italië te gaan. Hij droeg
de meest uitgebreide volmachten bij zich voor offensieve en defensieve
14

) Romier, Les origines politiques, II, p. 6 vlgg. ; Pastor, Gesch. der Päpste, VI,
p. 357 vigg.
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verdragen, is ) De kardinaal moet zich op deze dag den eigenlijken
koning gevoeld hebben.
En toch leden de Guises op deze zelfde dag de nederlaag. Zij hadden
de taaie hardnekkigheid van Montmorency onderschat. Nu met den
kardinaal het diplomatieke talent der Guisepartij de Franse bodem verliet, was de koning niet langer tegen den Connétable opgewassen ; en
ook hij zou bewijzen met vorsten te kunnen spelen.
Op het ogenblik, dat het congres uiteenging, had Montmorency zijn
verdere plannen reeds in grote lijnen klaar. Hij zou de besprekingen eenvoudig doorzetten. De weg, die hij koos, liep over Engeland. Dat lag voor
de hand. Магу en Pole waren te Marcq bemiddelend opgetreden. Dan
was het a priori waarschijnlijk, dat de jonge koning Philips, die om deze
tijd in Engeland vertoefde, meer naar vrede neigde dan zijn vader.
Philips had de naam afkerig te zijn van oorlog en deze eigenschap zou
hem veel gemakkelijker de ogen openen voor de ellendige toestand waarin
de landen, die hij erven moest, verkeerden.
Begin Juli riep de Franse ambassadeur te Londen, Antoine de Noailles,
opnieuw de bemiddeling in van Магу en kardinaal Pole. Beiden ver
klaarden zich hiertoe bereid, en betrokken Philips en Renard in de
besprekingen. 1 6 )
Het is nodig hier even de aandacht te vestigen op den persoon en de
positie van Renard. Hij toch wordt van nu af de belangrijkste schakel
in de onderhandelingen, die in Vaucelles zouden uitmonden. Renard
was om deze tijd de meest op de voorgrond tredende diplomaat in
Engeland. In 1513 geboren te Vesoul in Bourgondië had hij te Leuven
tijdens zijn juridische studiën vriendschap gesloten met zijn medestudent
Granvelle. Als advocaat in zijn geboorteplaats trok hij spoedig de aandacht van den bisschop van Besançon, die hem benoemde tot lieutenant
du bailli d'Amont. Voortgeholpen door den vader van Granvelle kreeg
hij in 1547 van Karel V de post van maître des requêtes voor Bourgondië,
om spoedig daarna een zending naar Milaan te vervullen met de titel
van gouverneur provisoire. In 1548 werd hij geadeld, terwijl een jaar
later de eervolle, maar lastige taak van gezant te Parijs volgde.
In Juli 1553 vinden wij hem in Engeland, om na de dood van Eduard
V I de opvolging van Магу te verzekeren en haar te doen huwen met
Philips. O p beide punten slaagde hij zo goed, als het in de moeilijke
omstandigheden, waarin Engeland verkeerde, maar mogelijk was. De
20e Juli 1554 landde Philips te Southampton om zijn huwelijk te vol15

) Romier, Les origines politiques, Π, p. 21 vlgg. ; Pastor, Gesch. der Päpste, VI,
p. 382 vlgg.
le
) Weiss, Pap. d'État, Г , p. 442 vlgg.; Vertot, Ambassades de Noailles, V,
p. 1 vlgg.
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trekken. Een wijze instructie van Renard lag voor hem klaar, hoe hij zich
te gedragen had om de sympathie van hof en volk te winnen. Het kon
wel niet anders of Philips moest vertrouwen stellen in de diplomatieke
talenten van dezen man. Zo was dan zijn positie, toen hij een actief
aandeel ging nemen in de Frans-Spaanse toenaderingspogingen. 17 )
In Juli en Augustus werden in Engeland de besprekingen voortgezet,
waarin nu de abbé van St. Salut en Renard gedecideerd de leiding
namen.i 8 ) Een neef van den abbé werkte gelijktijdig in Brussel. 19 )
Spoedig kwam het zwaartepunt in de Nederlanden te liggen, daar
Philips begin September het Kanaal overstak en Renard hem een maand
later volgde. Hier werd de vredeswil van den jongen vorst niet weinig
versterkt door de troosteloze toestand van de onbetaalde soldaten. Het
Maasleger van Oranje demoraliseerde steeds meer door honger en
voortdurende regenval. 20 ) De Spanjaarden te Hesdin zouden spoedig
tegen de wil in van hun commandant een gezamenlijke brief aan Philips
schrijven, waarvan de korte inhoud luidde : De noodzaak dwingt ons het
vertrouwen in U en U w vader op te geven. Als wij niet gauw betaald
worden, zullen wij vreemde dingen moeten gaan doen tot nadeel van
Uwe Majesteiten. Deze brief baarde in Brussel begrijpelijkerwijze veel
opzien. 2 1 )
Zodra Philips door de regeringsovername van de Nederlanden tegenover den keizer een meer zelfstandige en tegenover den Fransen koning
een meer gelijkwaardige houding kon aannemen, zette hij zijn wil door
en zocht een direct contact met Frankrijk. Hij liet uit zijn naam Granvelle
een buitengewoon vriendelijke brief schrijven aan Montmorency, met
het voorstel om door onderhandelingen te komen tot vrijlating der
gevangenen. 22 ) Dat Philips voor dit schrijven Granvelle koos, was juist
gezien. Deze toch had te Marcq met den Connétable geconfereerd en
was zo de aangewezen man, nu de banden weer langs een directe weg
werden aangeknoopt. Voor het komend congres zelf deugde hij echter
niet ; want hij was te gebonden aan de politiek van den keizer, terwijl
Philips' besluit vaststond, om desnoods tegen Karel in naar vrede te
zoeken.
De koning stelde geen vrede voor. W i e dit immers het eerst
openlijk vroeg, toonde hem het hardst nodig te hebben en verzwaarde
17

) Cfr. M. Tridon, Simon Renard, ses ambassades, ses négociations, sa lutte avec
le cardinal de Granvelle (Mém. de la Soc. d'Émulation du Doubs, Se ser., VI, p. 107
vlgg).
18
) Ven. Cal., VI, p. 142 vlg., 199, 207 vlg. ; Weiss. Pap. d'État, IV, p. 442 vlgg.
" ) Ven. Cal., VI, p. 199.
«•І Gachard, Corr. de Guill. le Tadt, I, passim; N. Japlkse, Corr. van Willem
den Eerste. I, passim. » ) Ven. Cal.. VI, p. 228. » ) ibid., p. 238.
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zo de eisen van de tegenpartij. De zestiende-eeuwse diplomatie was op
dit punt zeer gevoelig. Het aanbod echter van loskoop der gevangenen
moest speciaal op Montmorency verleidelijk werken. Het woord vrede
zou vanzelf wel voor de dag komen op het congres.
Montmorency en de Franse koning ontvingen de brief met blijdschap
en schreven hartelijk terug, 23 ) zodat nog dezelfde maand tot een
bijeenkomst van ambassadeurs besloten werd. Begin December kwamen
Coligny en Séb. de l'Aubespine, abbé de Bassefontaine, te St. Quentin,
en Lalaing met Renard te Kamerijk. Na korte beraadslaging koos men
de abdij van Vaucelles als vergaderplaats.
Keren wij nu terug naar den kardinaal van Lorraine. Deze begon
in de eerste dagen van October zijn reis naar de Eeuwige Stad. Het
plan was van Marseille direct naar de Kerkelijke Staat over te steken
en met den Paus een verbond te sluiten, om vervolgens te zien of hij
andere Italiaanse staten mee kon krijgen. Toen door omstandigheden
de zeereis onmogelijk werd, trok hij van Marseille over land verder.
Hiermee veranderde hij tevens zijn plan van de onderhandelingen. Rome
zou nu niet meer het eerst aan de beurt komen.
Deze hele reis van Lorraine draagt het karakter van haast en onevenwichtigheid. W a s het alleen de oorlogsroes of ook angst, dat Montmorency bij te lange afwezigheid zijn heerschappij over Henri weer breken
zou ? Wij weten het niet ; maar een feit is, dat hij de 15e November
na vliegensvlugge onderhandelingen een ligue sloot met den sluwen
hertog van Ferrara, die voor Frankrijk zeer duur uitviel. Hiermee speelde
hij juist in de kaart van Montmorency, die om dezelfde tijd het congres
met Spanje prepareerde. Het kostte den Connétable weinig moeite, de
artikelen van het tractaat door Henri „détestables" te laten vinden.
Een week later kwam de kardinaal te Rome aan. Op een handige
manier trachtten hier de onderhandelaars. Lorraine, de Paus en Carlo
Carafa de Spanjaarden in Rome zo lang mogelijk onkundig te laten
van de eigenlijke gebeurtenissen, wat goed lukte. Toch dreigden de
besprekingen een ogenblik vast te lopen, omdat de Curie eind November
vage geruchten binnenkreeg van een Frans-Spaanse toenadering. Hoewel
het Lorraine nog gelukte den Paus gerust te stellen, bleef hijzelf niet
weinig beangst. Wat voerde zijn tegenstander precies in het schild ?
Zouden de Guises zonder hem voldoende bestand blijken tegen
Montmorency? Lorraine moest zich haasten, met als gevolg, dat het ofen defensief verbond met den Paus gesloten wederom ongunstig en
duur voor Frankrijk uitviel. Het was duidelijk, dat de Guises in de
<») Ven. Cal.. VI. p. 238.
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Italiaanse politiek hun eigen belangen nastreefden ten koste van
Frankrijk.
Lorraine behoefde nog slechts één voorname zaak in Italië af te
handelen, de ratificatie van het verdrag met Ferrara. Bij de definitieve
binding van den onbetrouwbaren Hercules van Este wilde hij zelf tegenwoordig zijn, om zo tenminste enige zekerheid te krijgen. Montmorency
zorgde er echter voor, dat het document door Henri niet werd verstuurd.
De 9e Januari 1556 verliet de kardinaal Rome en reisde naar het Noorden
de vurig verlangde brief tegemoet. In Venetië wachtte hij twee weken
tevergeefs met klimmende angst, waarna hij ten einde raad zich naar
Ferrara op weg begaf. Tegelijk met zijn aankomst aldaar arriveerde het
lang verbeide stuk. W a t was er gebeurd?
In Frankrijk verkeerde Henri in heftige tweestrijd. De argumenten
van Montmorency waren niet te ontzenuwen. De Italiaanse onderhandelingen droegen niet het kenmerk, dat Frankrijk's waarachtig heil werd
nagestreefd. Van de andere kant wilde de koning zich niet helemaal
aan Montmorency overgeven. Maar vooral, het streed te zeer tegen
zijn ridderlijk gemoed, den man te wraken, dien hij toch met ongelimiteerde volmachten naar Italië had laten gaan. De 10e Januari verliet
de ratificatie in het geheim Blois, zonder dat de koning er iets van aan
Montmorency durfde zeggen. 2 4 )
Met deze daad beging de ridderlijke Henri, speelbal van zijn ministers,
de meest onridderlijke daad van zijn leven, een verraad zo grof, dat
zelfs de slimste diplomaten het spoor kwijt raakten. Dit zal duidelijk
worden, als wij zien wat tegelijkertijd te Vaucelles gebeurde.
Coligny en Bassefontaine stuurden, toen de besprekingen een aanvang
namen, onmiddellijk op vrijkoping van de gevangenen aan, en wel zo,
dat eenieder als losprijs één jaar van zijn inkomsten zou betalen. Spanje
zette hier tegenover de tactiek van langzaam toegeven. Helemaal
weigeren ging niet ; men was immers juist op die titel het congres begonnen. Direct toegeven mocht ook niet, want Philips wilde de richting
uit van vrede of in ieder geval van een lange wapenstilstand ; de gevangenenkwestie zou zich daarmee vanzelf oplossen.
Lalaing en Renard gingen derhalve in op het Franse voorstel, maar
wensten een uitzondering te maken voor François de Montmorency en
maarschalk Robert de la Marck, hertog van Bouillon, aan de ene kant,
en den hertog van Aerschot aan de andere kant. Zulke voorname gevangenen moesten niet tegen geld worden geruild, doch tegen territoriale
restituties. Tegelijk trachtte Spanje voorzichtig het gesprek te brengen
op vrede. Coligny antwoordde, dat het geven van dergelijke restituties
24
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) Romier, Les origines politiques, Π, p. 29 vlgg.

geen usance was ; alleen „princes" of „chiefz de la guerre" wisselde men
territoriaal uit. 2 5 ) Veel verder kwam de conferentie niet, omdat beide
partijen slechts vage instructies hadden meegekregen.
De 19e December werd een voorlopig artikel opgesteld: Alle gevangenen op een rantsoen van één jaar inkomsten, uitgezonderd Montmorency, Bouillon en Aerschot. 2e ) Beide partijen, die elkaar nu hadden
gepolst, zouden meer precieze volmachten halen. Ondertussen kon men
aan de gevangenen in de verschillende plaatsen van Frankrijk en de
Nederlanden vragen, hoe groot hun inkomsten waren. De Ie Januari
1556 zou het congres worden voortgezet. 27 )
Onmiddellijk vertrok Renard naar Brussel, en Bassefontaine naar
Blois, waar Henri de Kerstdagen doorbracht. Over de reis van den
Fransen zaakgelastigde kunnen wij na de uiteenzetting van Lorraine's
politiek kort zijn. Montmorency dreef den koning zo ver, dat deze verlof
gaf om desnoods op een voorstel van wapenstilstand in te gaan. Voorop
bleef echter staan de vrijkoop der gevangenen. Montmorency gelastte
aan de ambassadeurs de uiterste spoed te betrachten. Elke minuut die
voorbijging, was winst voor den kardinaal, verlies voor hemzelf.
Renard kwam in Brussel voor moeilijker problemen te staan. Ook hier
bestonden uiteenlopende wensen, maar deze moesten in één punt worden
samengebracht, omdat de verschillende partijen niet van zins waren
elkaar te verraden.
Men had vooreerst Savoye, die half gek werd van woede en wanhoop, 2 8 ) als hij het woord wapenstilstand maar hoorde. Zijn staten
waren nu reeds 20 jaar in het bezit van Frankrijk. Het viel niet te
ontkennen, dat Henri II deze kostbare erfenis van zijn vader uitstekend
bestuurde, zodat de bewoners zich hoe langer hoe meer verzoenden met
de nieuwe toestand. Elk jaar kregen Savoye's pretenties in de ogen van
Europa minder gewicht. W i e zou er bijvoorbeeld in 1556 nog aan denken
een oorlog te beginnen, alleen om aan den in 1515 verdreven koning
van Navarra zijn gebied terug te bezorgen ? Moest het zo op de duur
ook niet gaan met Savoye en Piëmont, wanneer door een wapenstilstand
zijn aanspraken weer enige tijd werden stilgelegd ? Als men vrede wilde,
goed ; hijzelf wenste niets liever, maar dan op de basis die Spanje te
Marcq had voorgelegd.
Op dit punt stond de hele oude regering achter hem. De keizer, Maria
van Hongarije en Granvelle voelden voor Savoye een grote persoonlijke
sympathie. Doch dit bepaalde niet alleen hun houding. De politiek, die
zij jaren achtereen met bravour en taaie energie tegelijk hadden gevoerd,
aB

) Weiss, Pap. d'État IV, p. 515 vlgg.
) Dumont, Corps diplomat., IV, P. Ill, f. 84.
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mocht de jonge koning niet laten vallen. Frankrijk diende zijn Italiaanse verlangens op te geven ; zo niet, dan moest de strijd worden volgehouden. Men was zich wel degelijk bewust van de in vele opzichten
ellendige toestand der eigen landen. Vandaar wilde de keizer graag
vrede ; maar de ondervinding had aan deze ervaren staatslieden geleerd,
dat zolang Frankrijk vaste voet hield in Italië, blijvende overeenstemming
een illusie was.
Deze argumenten overwoog ook de nieuwe regering ; maar de koning
en zijn voornaamste raadgevers Gomez en Renard legden het accent op
de uitputting en verwarring in het eigen land. Philips wilde een rijk erven, geen onherstelbare ruïne. Waarom kon men niet eerst een paar
jaar verademen, om dan met nieuwe kracht het laatste houvast van
Frankrijk in Italië omver te stoten ? Het Maasleger, dat in bandeloze
ontbinding verkeerde, zette Philips' redenering kracht bij, terwijl ook
Alva's troepen in Piëmont meer tegen de hongersnood dan tegen
Frankrijk streden. Zeer zeker, hij was bereid het nog eens met Marcq
te proberen, maar zou Frankrijk dit aanbod afslaan, dan tnoest er een
wapenstilstand komen.
Daar was nóg een partij, die naar Marcq drong. Kardinaal Pole zou
graag zijn medewerking blijven verlenen. De „vredesgezindheid" van
Rome kwam hem te hulp. Om de ligue-besprekingen voor Spanje verborgen te houden tot het ogenblik, dat de tractaten volledig waren
geratificeerd, hadden Lorraine en de.Curie onder meer ook het volgende
middel bedacht. Pole bezat een benoeming als vredeslegaat van den
overleden Julius III. Het was een normale stap, wanneer de nieuwe Paus
deze volmacht hernieuwde. Zo ontving Pole in December een brief van
Paulus IV, waarin deze hem als vredeslegaat bevestigde. Ook de nuntius te Brussel kreeg berichten, die van 's Pausen vredeswil getuigden.
Carlo Carafa had zelfs de brutaliteit persoonlijk aan Pole te schrijven,
dat de aanwezigheid te Rome van de kardinalen Lorraine en Tournon
door den Paus zou worden aangewend voor de vrede. 2 Θ )
Sterk door de nieuwe opdracht van Pole stak St. Salut het Kanaal
over en kwam juist te Brussel, toen men beraadslaagde over de te volgen
weg. зо ) Beter kon hij het niet treffen. Spoedig verenigden zich allen op
dit plan : de besprekingen te Vaucelles rekken onder het mom van de
gevangenenkwestie, om ondertussen voorzichtig te gaan werken in de
richting van een heropenen der Marcq-conferenties met bemiddeling van
Engeland en Pole. De 27e December tekenden keizer en koning in deze
geest een volmacht voor hun ambassadeurs. 31 )
^ ) Ven. Cal., VI, p. 288, 297 vlg.
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) Weiss, Pap. d'État, IV, p. 519 vlgg.

Nog vóór de conferentie hervat was, lieten Coligny en Bassefontaine
doorschemeren, dat zij instructies bezaten om over vrede te onderhandelen. Spanje begon de eerste Januari met verklaringen in de geest
van de volmacht. W a t de gevangenen betrof, de Brusselse regering had
commissarissen uitgezonden, om hen naar hun vermogen te vragen en
dienovereenkomstig de rantsoenen vast te stellen. Wegens de grote afstanden en de in dit seizoen slechte wegen waren de antwoorden nog
niet binnen. Hierop probeerden Coligny en Bassefontaine de bespreking
te forceren. Het was duidelijk, zo zeiden zij, dat Spanje met een of
andere bedoeling de zaak trachtte te rekken. In de gevangenen-kwestie
was niet de minste spoed betracht. Zij daarentegen hadden reeds antwoord van allen, hoewel enigen in het hart van Normandie verblijf
hielden. Ook de nu voorgeslagen weg van een congres met Engelse
hulp kon Frankrijk slechts opvatten als een poging om tijd te winnen.
Hoewel Henri II lof had voor de goede diensten door Mary en Pole
bewezen, verwierp hij momenteel alle bemiddeling. Zijzelf bezaten ver
strekkende volmachten van hun koning, en de speciale last om geen
minuut te treuzelen. Daar Spanje blijkbaar niet tot directe onderhandelingen wilde overgaan, zagen zij zich genoodzaakt te vertrekken.
De Spaanse ambassadeurs wisten niet, wat zij hoorden ; „ . . . . et nous
trouvasmes perplex de ceste responce si absolute". 3 2 ) Zij konden niet
vermoeden, wat Montmorency's motieven waren om een dergelijke haast
te maken. W e l toonde het Brusselse hof zich niet zo goedgelovig als
Pole en vatte reeds half December kwade vermoedens op over Lorraine's
reis. Ook van Rome's vredesgezindheid had men geen hoog idee. 3 3 )
Maar op dit tijdstip wist Spanje nog niets af van de ligue.
Toch stonden Lalaing en Renard niet voor een moeilijke taak. Als zij
slechts diplomatisch juist doorgingen, moest Frankrijk vallen. Zij antwoordden de uitlatingen van de tegenpartij niet goed te begrijpen.
Bassefontaine, als oud-gezant van Henri II in Brussel, moest toch weten
hoe 's winters de toestand der wegen in Friesland en Holland was. W a t
het vredescongres betrof, op vorige vergaderingen had Frankrijk steeds
het werk van Магу en Pole geprezen. Waarom ging men dan nu niet
op het voorstel in? Dan, een vredesverdrag was zo voornaam en van
zulke consequenties, dat men bij het sluiten er van niet op een minuut
moest kijken. Uit een en ander meenden de Spaanse ambassadeurs te
mogen besluiten, dat de Franse volmacht voor vrede wel niet zo ver
ging, als beweerd werd. In ieder geval, nu Frankrijk de bemiddeling
verwierp, vroegen zij 6 of 7 dagen, om nieuwe instructies te halen.
Bassefontaine antwoordde, dat zij geen bevoegdheid hadden om een
32

) Weiss, Pap. d'Êtat, IV, p. 522 vlgg.
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week te wachten ; waarop Lalaing zei : dan zit er niets anders op, dan
dat gij afbreekt. Wanneer de wereld hoort, dat het om die week ging,
zal men kunnen oordelen, of uw verlangen naar vrede groot is. Zo
iets moet nu eenmaal zorgvuldig worden overlegd. Trouwens Coligny
en Bassefontaine moesten toch weten, dat de Noailles onlangs in
Engeland zelf om mediatie had gevraagd; en dat de Paus de volmacht
van Pole had vernieuwd.
Inderdaad, tegen dit handige betoog van Lalaing viel niets te zeggen.
Voor iemand, die onbekend was met de laatste verwikkelingen in
Frankrijk, moest deze houding pure willekeur en kinderachtige onevenwichtigheid lijken.
Op dit ogenblik zakte bijgevolg de Franse ambassade volledig in
elkaar. Coligny nam het woord en gaf Spanje gelijk. In een kwestie
van zo groot belang mocht men niet op een week kijken. Hij zou dus
dat uitstel aanvragen en sprak de verzekering uit, dat als dit congres
zonder resultaat zou blijven, er voorlopig aan geen vergelijk viel te
denken. Immers, zo ging hij veelbetekenend voert, „au service des
princes il y a dyvers esperitz, les ungs aymant la guerre, les autres la
p a i x . . . . " Hun volmacht was ver strekkend en wilde vrede, geen wapenstilstand.
Om op wanhopige wijze aan deze woorden kracht bij te zetten, liet
Frankrijk te Vaucelles geruchten verspreiden, hoe de oorlogspartij de
overhand moest krijgen, als er niet snel vrede werd gesloten : Frankrijk
bracht op alle mogelijke wijzen geld bijeen; er zou een ligue zijn gesloten
met den Paus en Ferrara ; men had verstandhouding met Duitse vorsten ;
men wierp zich met hernieuwde intensiteit op zee in de strijd.
Renard en Lalaing zagen hun kans. Het gerucht van de ligue geloofden zij niet helemaal. Maar wel begrepen zij, dat de overwinning
aan hun zijde was, als Philips slechts volmacht gaf, om zonder mediatie
te onderhandelen. Toen zij dit verlof na een week nog niet hadden
ontvangen, ging er een ijlkoerier naar den koning met de korte boodschap:
Coligny wil morgen vergaderen. Stuur ons toch snel volmachten, nu de
kans voor U zo goed staat. Inderdaad gaf Philips verlof om met onderhandelen door te gaan. Op de bespreking die volgde, stelde Frankrijk
tenslotte een wapenstilstand voor. 3 4 ) Lalaing en Renard hadden het
klaar gekregen de gevangenen-kwestie naar de tweede plaats te drukken.
Door de verdachte houding van de tegenpartij voorzichtig geworden,
zouden zij er wel voor zorgen op dit punt de handen zo vrij mogelijk
te houden. Zij dienden garanties te hebben voor het geval Frankrijk de
wapenstilstand niet ernstig bedoelde.
3
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Intussen streed men aan beide hoven de laatste, definitieve strijd. Karel
boog langzaam voor Philips, hoewel met grote tegenzin. De vorm, waarin
de wapenstilstand moest komen, werd nu in den brede uitgewerkt. 3 5 )
Alsof de toestand nog niet ingewikkeld genoeg was, zorgde het toeval
er voor, dat er een schaduw viel over de eerlijkheid van Renard. Tijdens
de onderhandelingen van Vaucelles werd Etienne Quiclet, een bediende
van den ambassadeur, gearresteerd wegens landverraad. Men had ontdekt,
dat deze man reeds meerdere jaren relaties onderhield met de Franse
regering, waaraan hij onder anderen de sleutel van een diplomatiek
cijferschrift uitleverde. Spoedig werd in verband met dit verraad de naam
van Renard genoemd ; en, hoewel de beschuldiging onbewezen bleef,
verwondert het ons niet, dat de keizerlijke partij er in haar deceptie wel
enig geloof aan sloeg. Renard kreeg min of meer de gestalte van de
zondebok, nu Vaucelles volgens haar oordeel zo ongunstig voor Spanje
verliep.
De keizerlijken wisten door te drijven, dat de ambassade met enige
leden werd uitgebreid : Schizzo een Milanees ambtenaar, Tisnacq en
Bruxelles, raadsleden van de Nederlanden. Officieel zond men hen als
technische hulp ; Schizzo als specialist in Italiaanse kwesties, terwijl
Tisnacq en Bruxelles goed op de hoogte waren van de toestanden in de
Nederlanden en het keizerrijk. Als secretaris ging tevens Bave mee, een
vertrouweling van Karel en Maria van Hongarije. Tisnacq en Bave
kregen echter de geheime opdracht om Renard scherp op de vingers te
zien. Deze doorzag de toestand direct, en gaf aan Lalaing te verstaan,
dat die hele zending alleen maar voor hem bedoeld was. Ook Lalaing,
die met Renard zeer goed had kunnen samenwerken, verborg zijn ontevredenheid niet, temeer omdat de nieuwe onderhandelaars tevens een
blaam wierpen op zijn eigen naam. T e Vaucelles fluisterde men glimlachend, dat hij en Renard het blijkbaar alleen niet af konden. 3 6 )
Is het toeval, dat Karel juist in deze dagen, de 16e Januari, afstand
deed van zijn laatste bezittingen, de Spaanse landen met de koloniën,
en Sicilië? 3 7 ) Of bedoelde hij met deze overgave een verder capituleren
s5

) Weiss, Pap. d'État, IV, p. 533 vlg.
) ibid.. p. 531, 534 ; Ven. Cal., Ví, p. 316; Bruss. Arch. Aud., no. 112, f. 11, f. 17.
ST
) Slechts Bourgondië hield Karel aan zich om een bizondere reden. Hij en Henri
II hadden een wederzijds neutraliteitsverdrag voor Spaans en Frans Bourgondië, zonder
de clausule, dat het ook voor hun opvolgers gold. Wanneer Karel nu in volle oorlog
Bourgondië afstond, zou Henri het verdrag als geëindigd kunnen beschouwen en met
weinig moeite het onverdedigde gebied veroveren. Daarom droeg de keizer het eerst
in Juni 1556 over, toen Philips door de wapenstilstand in de gelegenheid was gekomen
een nieuw verdrag van neutraliteit te sluiten (Gachard, Retraite et mort de CharlesQuint, Introd., p. 116 vlgg.). Voor de afstand van 16 Januari, cfr. J. K. Mayr, Die
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in de zaak van Vaucelles? Een feit is natuurlijk, dat Philips' positie als
regerend vorst er door versterkt werd. Hij kwam onafhankelijker te staan
om zijn wil door te drijven, ja eigenlijk was van dit ogenblik af Karel's
toestemming niet meer strikt nodig om tot een vergelijk met Frankrijk te
komen. Deze afstand behoeft echter niet noodzakelijk in bedoeld verband gestaan te hebben met de onderhandelingen. Het kan zijn, dat
de datum reeds bepaald was, vóór de tweespalt in de buitenlandse
politiek zulke duidelijke vormen aannam. In ieder geval, deze merk'
waardige samenloop bewerkte, dat Philips veel vrijer stond zowel tegenover zijn vader als tegenover den Fransen koning.
De dag na de afstand vertrok Philips naar Antwerpen, in verband
met het kapittel der Vliesorde, dat aldaar gehouden werd. 3 8 ) De keizer
bleef in Brussel. Het officieel contact van de ambassadeurs met hun
lastgevers liep vanaf dit ogenblik naar Antwerpen en pas over Antwerpen
naar Brussel. Zo kwam Philips' minister Gomez de 26e Januari bij den
keizer met een voorstel, dat men reeds aan Frankrijk gedaan had. Een
der punten luidde : wederzijdse teruggave van de veroveringen aan de
grens van de Nederlanden, terwijl de rest gelaten zou worden zoals
het was, tot de definitieve vrede. Karel keurde het af. Toch zeiden de
kooplieden en zelfs de hovelingen in Antwerpen, dat Februari de wapenstilstand zou brengen. De keizerlijke hovelingen te Brussel ontkenden
het. з ) Men behoefde echter geen profeet te zijn om te zeggen, wie
gelijk zou krijgen.
De 31e Januari kwam Granvelle uit Antwerpen met het bericht, dat
er nog slechts op enige ondergeschikte punten verschil van mening be
stond tussen Frankrijk en Spanje. Zijn oordeel luidde, dat Vaucelles
zou slagen. De keizer boog zich geheel voor Philips' aandrang en
beloofde het verdrag mede te ondertekenen. 4 0 ) Savoye verkeerde in
een treurige toestand. Hij die anders ondanks zijn temperamentvol
karakter gewoon was in de politiek met koude berekening zijn weg te
zoeken, verviel in diepe neerslachtigheid, door vlagen van woede onder
broken. *i )
Toch zou hij spoedig inzien, dat Philips hem niet slecht gezind was.
De koning aanvaardde met volledige loyaliteit de erfenis van het verbond
met den ongelukkigen hertog, en in de komende jaren zou hij bewijzen,
zeker evenveel hart te hebben als Karel V voor de restitutie van Savoye
en Piémont ; maar voor het ogenblik zag hij het ab zijn plicht om zijn
landen rust te geven.
letzte Abdankung Karls V. (Nachrichten ν. d. Ges. der Wissensch. zu Göttingen aus
dem Jahre 1931. Philol.-Hlst. Klasse, p. 143 vlgg.; Gachard, Retraite et mort, Introd.,
p. 110 vlgg. 38 ) Ven. Cal., VI, p. 321.
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« ) Ibid., р. 336, 341.

Het conseil van den Fransen koning werd in Januari het toneel van
de heftigste scènes. De partij der Guises onder leiding van hertog
François wilde geen voetbreed wijken. Henri van de ene kant naar de
andere geslingerd, verstuurde eindelijk na een felle woordenwisseling
tussen Montmorency en François de Guise in het geheim de ratificaties.
De hertog verkondigde aan ieder, die het horen wilde, dat hij in het
voorjaar een veldtocht naar Italië ging ondernemen. Terzelfdertijd stelde
Coligny te Vaucelles de wapenstilstand voor. Zelfs de Venetiaanse
gezant Soranzo, voor wien het ontwarren van de meest dubbelzinnige
politiek een kleinigheid was, raakte bij dit dolzinnig gedoe het spoor
bijster. De H e Januari schreef hij naar Venetië : aan Lorraine zijn de
stukken verstuurd. De onderhandelingen met Spanje staan dus hopeloos.
De 17e meldde hij de ontbinding van Vaucelles. Eerst een week later
zwichtte hij voor de evidentie, dat Frankrijk tegelijk oorlog en vrede
wilde.
Toch begreep hij ook nu de toestand niet helemaal. Toen Henri na
een laatste veldslag in zijn conseil zich definitief bij Montmorency
aansloot, veronderstelde Soranzo, dat de Paus en Ferrara van deze
zwenking op de hoogte zouden worden gebracht, vóór Frankrijk het
waagde het verdrag te ondertekenen. 42 ) Ook hierin vergiste hij zich.
Slechts één straal van hoop bleef er voor de Italiaanse partij. De kardinaal
van Lorraine was tegen Montmorency opgewassen. Als hij vóór de
sluiting van de wapenstilstand te Blois aankwam, kon alles nog worden
veranderd. Dat was de hoop van Guise en de angst van den Connétable.
De steeds luidere roep om vrede van het volk 4 3 ) deed hier weinig ter
zake. Eén pennestreek van den onstandvastigen koning was voldoende
om het congres reddeloos te doen mislukken en de voortzetting van de
oorlog onontkoombaar te maken.
Te Vaucelles streed Frankrijk krampachtig voor zijn gevangenen,
vooral voor François de Montmorency. Op dit punt bleek Spanje echter
geen haast te hebben, zodat de 4e Februari, toen de laatste besprekingen
begonnen, men hiermee geen stap verder was dan op de Ie Januari.
Wederom vielen Coligny en Bassefontaine met kracht aan. Tegelijk met
het sluiten van de wapenstilstand moest men deze kwestie geheel
regelen. Renard en Lalaing zetten handig tegeneisen op, waarvan zij
reeds wisten, dat Frankrijk die niet zou inwilligen. Zij vroegen restitutie
42

) Ven. Cal., VI, p. 314 vlg., 320, 324, 329 vlg. Het is opvallend, zelfs voor de
uitstekend georganiseerde Venetiaanse diplomatie, zo snel als Soranzo op de hoogte
was van wat er In het conseil voorviel. Voor een groot deel zal dit zijn oorzaak wel
vinden in de voortdurende tweedracht der Franse ministers. Belde partijen zullen In
deze gespannen toestand loslippig zijn geworden.
« ) ibid., p. 335.
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van enige veroverde plaatsen. Dit werd verworpen, waarop Spanje antwoordde, dat men het Franse gevangenenvoorstel ter definitieve goedkeuring aan Philips zou opzenden ; maar dat men zonder op het
antwoord te wachten, het toch eindelijk over de verschillende tractaatartikelen eens moest worden. Coligny en Bassefontaine, die niet langer
wachten konden, gaven toe. Met wederzijds geven en nemen kregen de
artikelen langzaam hun vaste vorm en 5 Februari 1556 ondertekenden
de ambassadeurs het verdrag. 44 )
De voornaamste punten waren : Er zal wapenstilstand zijn gedurende
vijf jaar op alle fronten. Ondertussen zal men trachten de hangende
moeilijkheden op te lossen om tot vrede te geraken. Ieder blijft gedurende
die tijd in het bezit van veroverd gebied. De grenzen gaan open voor
handel en verkeer als in vredestijd. 45 )
In de Nederlanden maakte de strijd om Vaucelles aan eenieder
duidelijk, dat Philips een zelfstandige politiek wilde voeren en de keizer
had afgedaan. De nieuwe koning beminde zeer sterk de vrede, hoewel
hij nog bewijzen zou niet bang te zijn voor een noodzakelijke oorlog.
Karel was gezwicht, maar slechts node. Deze tegenstelling tussen vader
en zoon zou blijven tot aan Karel's dood. Nog één vredestractaat zou
de keizer meemaken, toen de Paus in 1557 door Spanje was overwonnen.
Weer openbaarde zich de tegenstelling. Philips wilde een verdrag, dat
geen rancunes liet. Karel verlangde een vernederende vrede.
Ook de veranderde positie van de Habsburgse ministers had Vaucelles
schril getoond. Granvelle, vastgebonden aan de politiek van den keizer,
moest met dezen in de schaduw treden. Toch was te voorzien, dat Philips
de talenten van den pas 39-jarigen staatsman op de duur niet ongebruikt
zou laten. Voor het ogenblik echter had Gomez de overhand. Reeds
enige weken na Vaucelles vertelde Granvelle in de hofkringen, dat hij
zich in zijn bisdom van Atrecht dacht terug te trekken om uit te rusten.
Badoero, de Venetiaanse gezant in Brussel, die dit meldt, voegt er bij :
de reden zal wel zijn, dat Philips voor alle gewichtige zaken Gomez
gebruikt, zodat diens huis van de morgen tot de avond met allerlei diplomaten is gevuld. 46 )
Ook Renard's positie was door Vaucelles enigszins gewijzigd. Tot dan
toe had hij steeds gewerkt in nauw contact met zijn vriend Granvelle.
De gebeurtenissen van de laatste weken verbraken deze samenwerking.
Doordat Renard wegens zijn Engelse zending sinds enige jaren speciaal
aan Philips gebonden was, kwam hij met het uiteengaan van koning
**) Weiss, Pap. cTÉtat, IV, p. 535 vlgg.
« ) Dumont, Corps diplomat., IV, P. Ill, f. 82 vlgg.
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*«) Ven. Cal., VI, p. 375.

en keizer vanzelf tot Granvelle in een politieke tegenstelling te staan.
Toch leek het niet waarschijnlijk, dat Renard ooit bij den koning zou
worden, wat Granvelle bij den keizer was geweest : de invloedrijkste
minister. Vooreerst bezat hij niet helemaal de talenten van een Granvelle,
maar vooral, met Philips was uit Spanje meegekomen de jeugdvriend
van den koning, Gomez, aan wiens raad Philips steeds veel waarde had
gehecht en die ook in de Nederlanden onmiddellijk de machtigste
minister bleek te zijn. Z o kon Vaucelles in de carrière van Renard geen
grote verbetering brengen ; het werd integendeel bijna zijn val. W a n t
toen de artikelen aan het Spaanse hof bekend werden, rees direct de
beschuldiging, dat de ambassadeurs hun instructies te buiten waren gegaan. In het verdrag stond de bepaling, dat de vijandelijkheden reeds
gestaakt moesten worden op 5 Februari, datum van tekening, en niet
op een nader vast te stellen dag van de officiële publicatie. Hiertoe
bleken zij geen verlof te hebben. Uit de voorzichtige wijze, waarop zij
Philips in een brief van 5 Februari over dit artikel inlichten, uit de
verdediging die zij er bijvoegen, is duidelijk, dat de Spaanse ambassadeurs hier gezwicht zijn voor Franse aandrang. 4 7 )
Welke reden kon echter Spanje hebben om met het eindigen van
de vijandelijkheden enige tijd te wachten ? Granvelle zegt dit acht jaar
later duidelijk in een brief aan Viglius : „
il (Renard) servit sy
malheureusement en la négociation de Vaulcelles, ayant faict suspension
d'armes, quand de son sceu l'on avoit dépesché à Luxembourg et en
Italie pour empiéter sur les François durant le négociation ; et que luy
estant à eest effect commandé exprès qu'il fist que la tresve eust lieu
doiz la publication et non doiz la date, afin de donner temps de besongner au Piedmont . . . . " 4 8 ) Ofschoon Granvelle, die in 1564 al lang
de doodsvijand was van Renard, zijn beschuldiging hier extra scherp
formuleert, om goed te laten uitkomen, dat de onderhandelaar van
Vaucelles volgens hem met Frankrijk heulde, is toch wat de zaak betreft zijn betoog waar. Dit blijkt zowel uit de excuserende brief van 5
Februari, als ook uit het feit, dat de ambassadeurs, toen zij een week
later in Antwerpen kwamen, op dit punt werden aangevallen. 4 9 )
W a s het verwijt ook billijk? Wij geloven het niet. Ten eerste kon
men niets van betekenis ondernemen tegen den vijand. De veldtroepen
waren ontbonden, en de garnizoenen in de grensforten gedemoraliseerd door de slechte betaling. Oranje had nog in November met zijn
leger een inval in Frankrijk overwogen. Wegens de toestand van de verhongerde soldaten en de terreinmoeilijkheden tengevolge van maanden4T

) Weiss, Pap. d'Êtat, IV, p. 542 vlg. « ) Weiss, Pap. d'Êtat, V, p. 41.
) Kervyn de Lettenh., Relat polit des Pays-Bas et de l'Anglet, I, p. 20.
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lange regenval laste Philips de tocht af en ontbond het leger. 5 0 ) En
nu zou men zonder troepen wel iets kunnen uitrichten ! In Piëmont
had Alva het vorig jaar met meer verlies dan winst gestreden, zodat
ook van hem op dit ogenblik niets te verwachten viel. Toen de ambassadeurs het gewraakte artikel tekenden, konden zij aan Philips schrijven :
wij hebben wegens geldgebrek zelfs geen ruiterij op de grens liggen. 5 1 )
Vervolgens zal het helemaal niet in de bedoeling van den koning
hebben gelegen, om door een of ander bravourstukje de oorlogspartij
in Frankrijk in de kaart te spelen en zo zijn toch al wankele wapenstilstand direct weer in gevaar te brengen. Toen dan ook Lalaing en
Renard in Antwerpen verschenen, wisten zij zich gemakkelijk te rechtvaardigen 5 2 ) en de benoeming in Maart 1556 van Renard tot gezant
te Parijs bewees duidelijk, dat hij het vertrouwen van Philips bleef
behouden.
Ofschoon niet bekend is, wie de beschuldiging in Antwerpen naar
voren brachten, geloven wij niet ver mis te raden door te zeggen dat het
de keizerlijke partij was. Haar ressentiment kon een uitweg vinden en
haar verdenking van Renard had een zogenaamd bewijs gekregen. 63 )
Wat Lalaing betreft, hij had zich goed van zijn taak gekweten en
mocht op Philips' dankbaarheid rekenen. Spoedig zou de koning in de
gelegenheid komen zijn verdiensten te erkennen.
so) Gachard, Corr. le Taci t., I, passim ; Japlkse, Coir. Willem den Eerste, I, passim.
и
) Weiss, Pap. d'État, Г , p. 543.
62
) Kerv. de Lettenh., Relat polit., I, p. 20.
ы
) is de hier uitgewerkte tegenstelling Granvelle-Renard zonder meer de oorzaak
geworden van Granvelle's haat tegen zijn vroegeren vriend? Enige jaren later lanceert
Granvelle met de argumenten van Vaucelles en de zaak Quldet de beschuldiging van
landverraad en achtervolgt met zijn vijandschap Renard tot aan diens dood. Gelet
op het karakter van Granvelle heeft voor ons gevoel zijn haat een te persoonlijk-felle
gestalte, dein dat hij zijn oorzaak zou vinden in dit zakelijk politieke conflict. Wel
lijkt ons mogelijk, dat tengevolge van Vaucelles gesprekken zijn gehouden tussen de
twee mannen, die langzamerhand door wederzijdse verwijten het karakter aannamen van
persoonlijke haat De latere brieven van Granvelle en het verweer van Renard tonen
op dit punt te weinig objectiviteit, om hiermee de kwestie op te lossen. De verhandeling
van Tridon, op p. 8 geciteerd, noch de zienswijze van L. Febvre (Philippe Π et la
Franche-Comté, p. 144 vlgg.) kunnen ons in deze kwestie bevredigen.
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HOOFDSTUK II

DE NIEUWE REGERING IN DE
NEDERLANDEN
De regeringsoverdracht van Karel op Philips ging door het gelijktijdig
aftreden van Maria van Hongarije vergezeld van een nieuwe gouverneursbenoeming. Emmanuel Philibert, hertog van Savoye en Piëmont,
werd voor deze post uitgekozen. Omdat hij in de jaren 1555-1559 hier
zulk een belangrijke en op sommige ogenblikken beslissende rol heeft
gespeeld, dienen wij hem in scherpe lijnen af te tekenen, uit het halfduister te halen, waarin men hem ten onzent steeds heeft laten staan.
Wie was dan de vorst, dien Italië in 1928 bij de vierde eeuwherdenking
van zijn geboorte zo uitbundig heeft gevierd als den herschepper van het
Savoyse rijk en den reconstructor van het geslacht, dat op het ogenblik
de Italiaanse koningskroon draagt?
In 1528 geboren 1) als derde zoon van Karel II, hertog van Savoye en
Piëmont, werd hij spoedig door het overlijden van zijn broers de erfprins
van het huis. Na een volmaakte renaissanceopvoeding, waarin hij zich
in het bizonder de klassieke en Europese talen, alsook de beginselen
der krijgskunde eigen maakte, vroeg hij op 17-jarige leeftijd in het leger
van Karel V te worden opgenomen. Ofschoon door zijn vorming en
door het tragisch lot, dat op zijn veroverde landen rustte, boven zijn
jaren rijp, wist de keizer met zijn rijke mensenkennis en meeslepende
omgang hem binnen weinige dagen aan zich te binden als een kind aan
1
) Zie in het algemeen voor Savoye : Gachard, Le Duc Emman. РЫІ. de Savole
(Études concern, l'hist. des Pays-Bas, III, p. 9 vlgg.); J.-Chr. Bruslé de Montplelnchamp,
L'Histoire d'Emman. Phil, duc de Savole ; L. van den Burch, Sabaudorum Ducum
Principumque Historlae Gentilitiae libri duo. Vooral echter ]. Tonsus, De vita Emmanuelis Philibertl Allobrogum ducis et subalpinorum prlncipls libri duo (Tonsus kreeg
na de dood van Emm. Phil, toegang tot diens huisarchief), en A. Segre e P. Egidi,
Emanuele Filiberto, 2 vol.
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zijn vader. Karel had geen klagen over de talenten van zijn leerling.
Zowel in het dagelijks kampleven, als bij de grote strategische momenten
van Mühlberg en Metz, toonde Philibert zich den bevelhebber pur sang,
die tegelijk met alle minder soldatenwerk vertrouwd was. In persoonlijke
gesprekken met den keizer leerde hij bovendien de wegen der Europese
staatkunde kennen.
Toen dan ook in 1553 tijdens het beleg van Thérouane de opperbevelhebber Adriaan van Croy, graaf van Roeulx, kwam te overlijden,
was Savoye een der meest op de voorgrond tredende kolonels in de
keizerlijke legers. Toch zou het een tactische fout zijn geweest, om dezen
vreemdeling van amper 25 jaar zonder meer tot opvolger te benoemen.
Voor de armées, die in de landen van herwaarts over streden, koos men
algemeen liever iemand tot bevelhebber, die in deze streken geboren
was, of wat bij het nog zeer zwakke nationaliteitsgevoel reeds voldeed,
een die zich door erfenis of aankoop van heerlijkheden in de Nederlanden
had ingeburgerd. Z o beschouwd kwam het meest in aanmerking Ponthus
de Lalaing, seigneur de Bugnicourt, een talentvol overste op jaren en
Bourgondisch edele van hoge rang. Maar, en dit moesten ook de felste
anti-Italianen toegeven, Bugnicourt had over de andere Nederlandse
kolonels, een Egmont, een Mansfelt, een Aerschot niet voldoende overwicht, om hem voor generalissimus geschikt te doen zijn. In het carrièremaken bij den keizer gunden de seigneurs elkaar geen voetbreed grond
en er was niemand van zo'n afkomst of met zulke talenten, dat men wel
voor hem op zij moest gaan.
Eigenlijk is dit in deze jaren telkens het noodlot der Nederlanden. De
regering was er niet afkerig van om personen, uit deze streken geboortig,
tot de hoogste posten te benoemen, hetzij in het leger, op de bureaux
of in de diplomatie ; maar slechts zelden kon men mensen vinden, die in
talenten opwogen tegen de Spanjaarden, de Italianen of de corypheeën
van Franche-Comté, Granvelle en Renard.
Z o ging het ook nu. Emmanuel Philibert werd benoemd. Moeilijkheden
zouden in het begin niet uitblijven. Tegen de buitenlandse huurkolonels
en de mindere soldaten was hij met zijn aanleg voor strenge legertucht
voldoende opgewassen : althans in zover hij niet door een al te slechte
betaling der troepen werd gehinderd. De glans, wel niet van een koningskroon, maar toch van een koningstitel, verhoogde nog zijn prestige van
onafhankelijk regerend hertog. 2 ) Tegenover de ridders van het Gulden
Vlies waren echter andere kwaliteiten vereist. Deze hofadel, begerig naar
medezeggenschap en tuk op een eerbewijs, moest men in zijn gevoeligheden
a
) Charlotte, dochter van Jan, koning van Cyprus, huwde omstreeks het midden
van de 15e eeuw met Lodewijk van Savoye.
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kunnen ontzien. De keizer bezat daarin een meesterschap. En ofschoon
Savoye zich juist aan de karaktergaven van Karel voortdurend spiegelde,
was hij nog te jong om reeds diens kennis van het menselijk hart en diens
majesteitelijke tact ook maar uit de verte te evenaren. W e l won zijn aangeboren edelmoedigheid hun vriendschap en zijn vorstelijke zwier imponeerde hen evenzeer als zijn theoretische en practische kennis van de krijgskunde. 3 ) Doch hij was te hautain, te gesloten, te onafhankelijk van
oordeel, nog te weinig diplomaat in het doorzetten van zijn wil om de
in jaren oudere kolonels niet te kwetsen. De klachten kwamen al spoedig
in Brussel.
Zowel Maria van Hongarije als Granvelle begrepen, dat dit slechts
jeugdmoeilijkheden waren ; met goede leiding kon hij daar snel overheen komen. In voorzichtig gestelde brieven begon vooral Granvelle hem
tactvol· raad te geven. De jonge generaal zag met gemengde gevoelens
van wrevel en royaliteit zijn tekorten in. Het is interessant stap
voor stap de briefwisseling te volgen, die zich tussen deze twee mannen
ontspon. In het begin was de toon van Granvelle's brieven aan Monseigneur zeer voorzichtig en onderdanig, zelfs te onderdanig naar ons
gevoelen. Niet zodra zag echter de ervaren bisschop, dat hij pakte,
of hij werd wat vrijer, spoedig zelfs vertrouwelijk. 4 ) Emmanuel
Philibert was zijn jonge vriend geworden, die de waarheid aanvaardde
en van Granvelle's wijze lessen profiteerde. Toen dan ook in het voorjaar van 1555 het gerucht zich door de Europese hoven verspreidde,
dat, mocht er vrede komen met Frankrijk, zowel Karel als Maria zich
naar Spanje zouden terugtrekken, achtte men algemeen Savoye den
aangewezen opvolger als gouverneur-generaal. Granvelle beschouwde het
zelfs in Mei reeds als een voldongen feit. 5 ) Zou hij het ook worden ?
Er waren nog andere problemen op te lossen, waarvoor zijn medewerking
gewenst kon zijn.
Renard had tijdens zijn Engelse ambassade de toekomst van dit land
met juistheid gewogen en te licht bevonden. Het huwelijk van Mary en
Philips in het keizerlijk kabinet ontworpen om het Katholicisme in Noord
Europa te redden, liep gevaar zijn doel te missen. Wanneer de reeds op
jaren zijnde koningin kinderloos bleef en tengevolge van haar ziekelijk
gestel spoedig zou sterven, kon men de candidatuur van Elisabeth prak3
) Badoero vergist zich geheel, als hij zegt, dat Sav. de krijgskunde meer kende door
de praktijk dan door de theorie (Gachard, Relat des ambass. vénit, p. 89 vlg.). Beide
leermethodes waren bij hem tot een strikte eenheid verbonden. Juist In verband met
de krijgskunde bezat Sav. een ware hartstocht voor de mathesis.
4
) Ricotti, Lett, di Granv.; Bruss. Arch. M. D., no. 1172.
β
) Vertot, Ambass. de Noallles, Г , p. 307 ; V, p. 10 vlg. ; Cal. For. Mary, p. 167 ;
Bruss. Arch. M. D., no. 1172, f. 297.
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tisch niet tegenhouden. Deze zou langzaam terugdraaien naar het Protestantisme en haar sterke wil aan Engeland opleggen. Renard voorzag dit
alles precies en vond slechts één bevredigende oplossing. Men moest
zich niet verzetten tegen haar opvolging in geval Mary's huwelijk kinderloos bleef. Men diende daar nu reeds openlijk voor uit te komen, maar
tegelijkertijd zou Elisabeth moeten huwen met een katholiek, die in wilsβ
kracht haar meerdere was. Hiervoor wees Renard Savoye aan. )
Voorlopig stiet dit plan af vooral op Mary, doch ook op den hertog.
Mary was te veel vrouw om zich bij zo'n zakelijke politiek neer te leggen.
Zij rekende op een kind, maar wilde bovendien Elisabeth niet als haar
zuster erkennen en vergeten, wat Hendrik VIII haar moeder had aan
gedaan. Savoye van zijn kant voelde er niet veel voor, om door een
definitieve binding aan Noord Europa, zijn rechtmatige pretenties op
teruggave van zijn landen praktisch te verzwakken. Hij wenste zich vrij
te houden voor een huwelijk met een dochter van Henri II, omdat op die
manier de teruggave van zijn landen door den Fransen koning het ge
7
makkelijkst en het meest blijvend kon worden geregeld. )
Emmanuel Philibert richtte om deze tijd bovendien juist al zijn aan
dacht op Zuid Europa. Door de dood van zijn vader in 1553 bezat hij
het directe recht op Savoye en Piëmont, en toen Brissac, door Frankrijk
als gouverneur in zijn landen aangesteld, nieuwe veroveringen maakte
en hem zelfs zijn laatste bezittingen in Italië dreigde te ontnemen, eiste
de hertog voor zich het gouverneurschap op van Milaan, om van daar
uit zijn gebied te heroveren. 8 )
Dit klonk bedenkelijk voor de Habsburgse politiek. Niet dat Karel zijn
bondgenoot wilde loslaten, maar er bestonden kwesties in zijn rijk, die
licht meer op de voorgrond konden treden en een tijdelijke verschuiving
van Savoye's verlangens nodig maken. Op het ogenblik zag de keizer
trouwens geen kans zoveel geld naar Milaan te sturen, als nodig was
om de solied versterkte Franse bezittingen te overmeesteren. Zou het
derhalve niet onvoorzichtig zijn een gouverneur in Milaan te plaatsen,
die gezien zijn neigingen gemakkelijk te veel kon wagen en zo nog meer
verliezen? Bovendien had Karel Milaan reeds aan zijn zoon afgestaan,
zodat deze in laatste instantie over de gouverneursplaats moest beschikken.
Savoye besloot daarom, toen in Dec. 1554 zijn leger in de winterkwartieren trok, naar Engeland over te steken. Officieel met veel gevolg
gekomen om de pas gehuwden geluk te wensen, en Mary te bedanken
e
Ί

) Weiss, Pap. d'Êtat, IV, p. 395 vlgg., 432, 512 vlg.

) Aan een huwelijk Ellsabeth-Savoye had reeds In 1538 Hendrik Ш zelf gedacht,
hoewel natuurlijk uit andere beweegredenen (Cal. of Lett betw. Engl, and Spain,

VI, P. I, p. 65).

24

e

) Cfr. b.v. Weiss, Pap. d'État, IV, p. 349 vlgg.

voor de orde van de Kousenband, waarmee zij hem had begiftigd, was
in werkelijkheid zijn voornaamste doel de vraag van Milaan. Bij Philips
die nog veel sterker naar een verzoening met Frankrijk neigde dan de
keizer, had zijn verzoek helemaal geen succes. 9 ) De voorzichtige Alva
werd gouverneur en het enige, dat Savoye verkreeg, was een tijdelijk
verlof uit de Nederlanden om als particulier persoon zijn nog overgebleven bezittingen te inspecteren en in Milaan de toestand met Alva
te bespreken. 10 ) Tegelijk zouden Karel en Philips op de conferentie
van Marcq trachten Frankrijk tot restitutie van Savoye en Piémont te
bewegen. Toen dit mislukte, bleek het alles goed beschouwd het beste,
om den hertog tot gouverneur der Nederlanden te benoemen. In de vele
moeilijke omstandigheden, waarin deze gewesten verkeerden, leek hij
de meest aangewezen man.
Bij een nader bespreken van deze keuze dient vooreerst een veel
verspreid misverstand uit de weg geruimd. Savoye zou benoemd zijn
louter uit consideraties van buitenlandse politiek, en wel als vijand van
Frankrijk. 11 ) Hoe de historici deze vergissing kunnen maken lijkt op
het eerste gezicht een raadsel. Juist het jaar 1555 werd immers vrijwel
geheel aan vredesonderhandelingen besteed. De fout is binnengeslopen
door gebruik te maken van de hernieuwde benoeming, die Philips in
1557 afkondigde.
Toen in het begin van dat jaar de oorlog met Frankrijk weer uitbrak
en de koning naar Engeland vertrok, om dit rijk mee te trekken in
de strijd, bekrachtigde hij de aanstelling van Emmanuel Philibert. Zo
wilde het de gewoonte als de vorst uit het land ging. In die omstandigheden nu is het volkomen begrijpelijk, dat Philips zijn onderdanen
gerust stelde door te wijzen op de tegenstelling van Savoye tot Frankrijk.
Nu de strijd eenmaal door dat land was uitgelokt, konden de Nederlanden
geen beteren verdediger bezitten, dan den man, die nog altijd een oude
rekening met den vijand had te vereffenen. Deze volmacht echter laten
slaan op de benoeming van eind 1555, is een fout. Hiervoor moeten
wij de omstandigheden van dat jaar zien en de commissiebrief, die hij
toen kreeg. En dan mogen wij juist zeggen, dat Savoye benoemd werd
ondanks zijn vijandschap met Frankrijk, dank zijn andere hoedanigheden.
Volgens gewoonte viel de instructie uiteen in verschillende stukken. 12 )
») Cal. For. Магу, p. 155.
) ibid., p. 165; cfr. Segre-Egidi, Em. Filiberto, I, p. 112 vlgg.
" ) Cfr. b.v. Pirenne. Hist de Belg.. Ill, 3e éd., p. 379 n. 2.
12
) Zij werden eerst 17 Jan. 1556 getekend, ofschoon Savoye direct bij de regeringsoverdracht op 25 October het bestuur aanvaardde. Cfr. voor de tekst: Bruss. Arch. Aud.,
no. 151, f. 1 vlgg. In no. 804, f. 2 vindt men bovendien de commissie voor Bourgondlë,
waarvan de bestuurders der Nederlanden tegelijk gouverneur-generaal waren.
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De eerste brief, de eigenlijke commissie of litterae patentes, benoemde
den hertog tot plaatsvervanger des konings, en gaf hem zonder aparte
beperkingen zeer brede volmachten. De bedoeling van dit stuk, dat werd
opgestuurd aan alle lagere instanties, zoals de provinciale raden en de
gerechtshoven, was aan de bevelen van den gouverneur-generaal alle
nodige autoriteit te verlenen. Een verordening van hem moest voor de
Nederlanden gelden als een bevel van den koning.
De litterae begonnen met de redenen aan te geven van de benoeming.
Philips kon niet voortdurend in dit land blijven en daar Maria aftrad,
had hij een nieuwen gouverneur gezocht. Savoye was het meest geschikt
voor deze post. In de dienst van Karel V had hij zijn talenten bewezen.
Hier moesten natuurlijk een ogenblik ook zijn verdiensten in de oorlog
naar voren komen. Het gebeurde op een wijze, die Frankrijk niet kon
stoten : „comme capitaine général ès guerres passées contre France, il
si est si vaillamment et honorablement a c q u i t é . . . . " Savoye bezat verder
het volle vertrouwen van Philips en was door banden des bloeds met
hem verbonden. Deze laatste clausule vormde geen overbodig sieraad
in de commissiebrief. Een echten vreemdeling als gouverneur-generaal
te aanvaarden, oordeelde vooral Brabant tegen zijn privileges.
Een tweede instructie limiteerde de grote bevoegdheden van Savoye.
Gachard heeft boven de publicatie van een dergelijk stuk voor Margaretha van Parma als titel gezet : Instruction secrète. 1 3 ) Dat woord kan
misleidend werken. De inhoud was minstens bekend aan alle hogere
civiele en militaire ambtenaren. De bepalingen immers, die hier gegeven
werden, correspondeerden met hun eigen bevoegdheden. Z o hield de
koning b.v. de benoeming der provincie-gouverneurs en der commandanten van de voornaamste grensvestingen aan zich. Dat wisten de personen
in kwestie natuurlijk even goed als Savoye.
W a t de bevoegdheden en plichten van de Raad van State betreft, is
het goed stil te staan bij de bepalingen, die met betrekking tot dit
College in Savoye's instructie vermeld stonden. Zij kwamen geheel
overeen met de ordonnantie, die tegelijk aan de Raadsleden werd
uitgereikt: 1 4 ) „ayant bon regard de riens altérer ou changer des délibérations dudict conseil, sinon avec bonne urgente et nécessaire cause et si
avant que l'affaire et commodité le pourront donner avec l'advis dudict
conseil, ne fût que nostredict cousin cogneust, que en chose notable et
13
) Gachard. Corr. de Marg. d'Autriche avec Phil. II, I, p. LXVI vlgg. De#
instructies voor Parma zijn gelijk aan die voor Savoye. Gewoonlijk is de tekst letterlijk
overgenomen. Alleen wees Philips bij Parma uitdrukkelijker op de onderhouding der
ketterijplakkaten, omdat deze kwestie in 1559 meer urgent werd. Savoye was echter
evengoed verplicht deze plakkaten uit te voeren.
14
) Ordonnantie van 18 Nov. 1555 (Bruss. Arch. Aud., no. 785, f. 15 vlg.).
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d'importance grande, emportant hazard, dangier et inconvénient à
nosdicts pays et subjectz ou à noz droictz et haulteurs, l'affaire se
demenast par affections desmesurées, practiques ou intelligences ; que
en ce cas il face les remonstrances pour les réduire avec la discrétion
modeste ou encoires sévérité, qu'il verra convenir, et en l'endroict des
personnaiges et au bien de l'affaire, soit en remectant la chose à y plus
penser ou aultrement ; et où lesdictes remonstrances ne pourront avoir
lieu et selon qu'il verra estre requis avec fondement de raison et bonne
cause, suyvra en ce cas la plus saine et meilleure opinion, encoires qu'elle
soit la moindre en voix."
V a n meer vertrouwelijke aard was de derde en laatste volmacht, gericht aan Savoye persoonlijk : „Instruction particulière à vous nostre très
chier et très amé c o u s i n . . . . " Bevatte het tweede stuk voornamelijk de
beperkingen van zijn macht, het derde gaf bizondere aanwijzingen om
de gedragingen der regeringsraden te controleren. Ofschoon wij niet
geloven, dat de ambtenaren hiervan officieel inzage kregen, behelsde
het toch geen geheimen. Ook deze instructie klopte met hun eigen
rechten en plichten, en dat de gouverneur over de naleving daarvan te
waken had, zal eenieder begrepen hebben.
De koning droeg dan aan Savoye de taak op te zorgen, dat de Raden
zich precies aan hun instructies hielden, en zich niet in eikaars zaken
mengden. Ook bij de lagere ambtenaren moest de gouverneur toezien,
dat zij loyaal en correct hun taak vervulden. W a t in bizonderheden de
Raden betrof, zij moesten de geheime zaken ook inderdaad geheim houden. Dit gold speciaal voor de Raad van State. Mocht Savoye merken,
dat een der leden de besprekingen naar buiten bekend maakte, dan moest
hij onmiddellijk den koning inlichten en kon het lid in kwestie tot nader
order schorsen. Verder diende er streng gewaakt te worden, dat geen
lid der drie Raden hetzij direct hetzij indirect „gaiges ny pensions" aannam, tenzij van Philips. De Spaanse regering kende uit eigen ervaring
genoeg voorbeelden van omkoperij in andere landen, om op dit punt
niet zeer streng te zijn. 1 5 )
Hoewel Savoye, gelijk wij zagen, in de regel aan de meerderheid in
de Staatsraad gebonden was, diende hij er toch op te letten, dat deze niet
door onderlinge drijverijen of afspraken werd bereikt. Ieder moest zijn
persoonlijk inzicht in de te behandelen kwesties zeggen, en mocht zich
natuurlijk binnen het kader der bespreking door de mening van anderen
1Б

) Om een enkel voorbeeld te noemen : In deze jaren stonden zo goed als alle
Engelse staatslieden door middel van de beruchte „pensions" min of meer in Spaanse
dienst. Renard kende de prijs van iederen Engelsman (cfr. b.v. Ven. Cal., VI, p. 1004 ;
Kerv. de Lettenh., Relat, polit., I, p. 297, 342, 356). Lord Paget was zelfs volledig
op Spaanse band (cfr. b.v. Kerv. de Lettenh., ibid., p. 55).
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laten beïnvloeden, niet echter door afzonderlijke afspraken. Om geen tijd
te verliezen, moest men zich tenslotte aan de vastgestelde vergaderuren
houden.
In de verhandeling, die Gachard aan de instructies van Parma wijdt,
vestigt hij speciaal de aandacht op de licentie, die de gouvernante kreeg,
om met enige leden afzonderlijk een zaak te bespreken, dus voor een
enkel geval een soort Raad in de Raad te vormen. 16 ) Zeer zeker verdient deze bepaling onze volle opmerkzaamheid voor een juist begrip van
de toestand, doch het lijkt goed er op te wijzen, dat Philips hiermee in
1559 geen nieuwe regeling invoerde. Dit was een reeds langer bestaande
bevoegdheid, door Maria van Hongarije geregeld, zelfs te geregeld, gepraktizeejd. Het moesten uitzonderingen blijven in tegenstelling met
Engeland en Frankrijk, waar de vorming van een kern-Raad gewoonte
was. Ook Savoye kreeg zulk een volmacht : „Quant surviendront matières
désirans estre tenues secrètes, vous en conférerez avec ceulx que verrez
estre besoing et y pourront bailler bon advis, tant seullement, selon la
qualité des matières ; et où elles requerront provision et exécution, lors
les conférerez au conseil, avec admonition ou, si besoing faict selon l'importance d'icelles matières, adjuration de les tenir secrètes, aiant toujours
regard que les matières grandes, mesmes celles èsquelles sera requise
l'ayde et assistence des seigneurs et bons personnaiges pour ladicte provision et exécution, se traictent et délibèrent avec eulx et par leur advis,
et qu'ilz soient, selon l'exigence, pour ce expressément mandez."
In het algemeen moest de gouverneur bedacht zijn op het heil van
den koning en van de onderdanen. Omdat er in de verhouding der
regering tot de bevolking in de Nederlanden geen grove misstanden
heersten, behoefde de instructie hierover niet nader uit te wijden. Toch
is het goed Philips' ideeën op dit punt te kennen. De koning zet ze
uiteen in een persoonlijk schrijven, dat de nieuwe vice-koning van
Napels, de hertog van Alcalá, in 1558 meekreeg. Het was nog kort
geleden, dat Ferdinand Gonzaga zich in de verschillende functies, die hij
achtereenvolgens in Italië bekleedde, een treurige reputatie had verworven door zijn wreedheid en diefachtige schraapzucht. Wegens zijn
bekwaamheid dekte de keizer hem zo lang mogelijk, doch moest hem
tenslotte laten vallen. In Italië was het bijgevolg niet overbodig, om de
princiepen eens duidelijk uiteen te zetten. „De gouverneur had te
bedenken," zo schreef Philips, „dat het volk niet was geschapen voor
den vorst, maar dat het koningschap was ingesteld ten behoeve van
het volk. Hieruit moest hij de consequenties trekken als vertegenwoordiger des konings door voor dat volk te werken en het vrede, rust
le
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) Gachard. Corr. Marg. d'Autriche, I, p. XVII.

en recht te verschaffen, doch niet het ambt te misbruiken om zelf rust.
genot of winst te z o e k e n . " 1 7 )
De gewone leden van de Staatsraad waren Lalaing, Reinoud van
Brederode 1 8 ), Berlaymont, Oranje, Egmont, Bergen, Bossu, Glajon en
de noblesse de la longue robe Granvelle, Viglius, Renard, Bruxelles en
Tisnacq. Velen waren nieuw, in November door Philips benoemd.
Buitengewone leden waren, zoals men weet, alle provincie-gouverneurs,
die werden opgeroepen, zodra bizondere omstandigheden dit gewenst
maakten. Ook leden van de twee andere regeringscolleges, de Р т а п а ё п raad en de juridische Conseil privé mocht Savoye bij de vergaderingen
uitnodigen, zo dikwijls hij dat nuttig oordeelde.
Eigenlijk was de gouverneur door zijn instructies vrij straf aan de
Raad van State gebonden. In de praktijk ging het er echter om, hoe
Philips en Savoye de artikelen interpreteerden. Men kon de nadruk
gaan leggen op de bevoegdheid, om een zaak slechts met enkele leden
te bespreken. Billijk zou dit niet zijn. W e l mocht de vorst volgens het
staatsrecht van die tijd voor een beraadslaging uitkiezen, wie hij wilde ;
maar het ging niet aan, om een hele serie mensen in de Conseil op
te nemen en hen een plechtige eed te laten afleggen op de raadsordonnantie, als men toch niet van plan was, hen ook dienovereenkomstig
te gebruiken. Daar hun het stilzwijgen naar buiten was opgelegd, en zij
zo het odium konden krijgen van elke minder populaire maatregel, die de
regering nam, zonder dat zij zich hiertegen mochten verdedigen, was
het ook billijk in de Raad gelegenheid te geven om hun stem te doen
gelden. Dit temeer, omdat men in die tijd zo'n benoeming niet gemakkelijk
kon weigeren. Daarmee stelde men zich bloot aan het gevaar in ongenade
te vallen bij den koning en zag zijn carrière ook op andere punten gebroken. Vooral gold dit voor een edele, die volgens de toenmalige
begrippen geacht werd aan de oproep van zijn heer steeds gevolg te
geven.
Nu hadden inderdaad Maria van Hongarije en de keizer zelfs bij
het beperkte aantal raadsleden, dat zij bezaten, te veel de politiek gevolgd van de voornaamste kwesties met een paar personen te bespreken,
zodat een Lalaing bij de regeringswisseling zijn hele functie, vooral door
het overwicht van Granvelle, hartelijk moe was, en zijn ontslag vroeg. 1 9 )
") Instrucción secreta para el Duque de Alcalá (cfr. Bradi, Philippe II, p. 234).
1B
) Deze stierf echter reeds In het najaar van 1556.
le
) Officieel schoof Lalaing andere motieven naar voren. Hij was ook gouverneur
en grootbaljuw van Henegouwen. Nu vond hl), terecht, dat voor het ambt van grootbaljuw zijn persoonlijke tegenwoordigheid in dat gewest geregeld vereist werd. Philips
bracht hiertegen in, dat hij die functie dan wel aan Molembalx wilde geven. Lalaing
Het echter, althans voor ons gevoel, voldoende merken, dat hij liever van het toch
meer eervolle ambt van Raadslid af wilde zijn. De koning liet niet los en Molembalx
29

Ook de nieuwbenoemde raadsleden lieten op de dag zelf van hun
beëdiging een duidelijk protest horen. Zij hadden meerdere bezwaren,
doch het zwaarste woog hun ontevredenheid met de tot dan toe gevolgde opvatting van het ambt. Egmont, Bergen, Bossu en Renard
spraken de twijfel uit „que l'on les voulsit mettre au Conseil seullement
pour forme et afin qu'ils eussent part au malvais grey du peuple des
choses qui s'y déterminent, sans touteffois qu'ils entrevinsent aud.
Conseil, synon aucunes fois pour choses générales et prétendent, qu'il
ne puisse riens faire aud. Conseil ny aux affaires de pardeça par le
Roy ou son Lieutenant, que ce ne soit par leur advis". 20 )
Deze brief is reeds lang bekend, doch naar het ons voorkomt vaak in
een verkeerde richting geïnterpreteerd. De edelen zouden bang zijn
geweest, dat Philips te veel zijn Spaanse ministers wilde gebruiken. Nu
is het een feit, en een zeer begrijpelijk, dat zij direct bij de komst van
den koning in de Nederlanden met bezorgdheid die Spaanse invasie
gadesloegen. In de naaste omgeving van Philips kwam voor de edelen
van deze gewesten niet zoveel plaats vrij als een veertig jaar geleden
bij de troonsaanvaarding van Karel. Toch behoefden zij, voor wat de
Raadskwestie betreft, op dat ogenblik nog niet bang te zijn voor die
nieuwe gunstelingen. Bij den koning stond het immers vast, dat hij zo
snel mogelijk met zijn Spanjaarden het land zou verlaten. De toestand
in Spanje, waar al een twintig jaar met plaatsvervangers werd geregeerd,
vereiste dringend een algehele reconstructie op staatkundig en financieel
gebied. Alleen de ontwikkeling der gebeurtenissen met Frankrijk heeft
Philips vier jaar in de Nederlanden gehouden. Neen, het protest ging,
zoals Granvelle's brief trouwens duidelijk aantoont, tegen de tot nu toe,
onder Maria van Hongarije, gevolgde praktijk in de Nederlandse Raad
van State.
werd grootbaljuw. Een tweede reden, die hij naar voren bracht, was, dat hij te oud
werd, om voortdurend het hof te volgen, en zich meer in zijn familiekring wilde
terugtrekken. Ook de slechte betaling der hofbeambten zal wel van invloed zijn geweest
op zijn verlangen om te bedanken. Toen hij enige maanden later Maria v. Hong, sprak,
maakte hij haar er op attent, hoe zijn lange dienstjaren onder haar gouvernement hem
veel geld hadden gekost. Dit was trouwens ook een bezwaar, dat de nieuw benoemde
raadsleden, Egmont, enz. opperden. Het zwaarst wegende motief van Lalaing lijkt ons
echter te zijn geweest, dat zijn ambt een sinecure betekende, zoals hij in een brief
van 11 Dec. 1555 verklaarde: wat er ook omtrent het grootbaljuwschap beslist wordt,
„je n'ay que faire au conseil, pour y servir de si peu, que j'ay veu jusques ley"
(Brass. Arch. Aud., no. 112, f. 23, f. 37; no. Ill, f. 429; no. 214, f. 162; M. D..
no. 164, f. 58).
20
) Brass. Arch. M. D., no. 164, f. 58 ; de andere twee nieuwbenoemden, Glajon en
Oranje, waren die dag niet in Brussel aanwezig. Wat den Prins betreft, kennen wij
echter het lakonieke antwoord, dat hij schreef, toen hem de eervolle benoeming gemeld
werd (Gachard, Corr. Ie Tacit., I. p. 217, 227).
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De koning ontzenuwde zonder veel moeite de bezwaren van de nieuwe
leden, omdat hij metterdaad toonde hen werkelijk te gebruiken. Wanneer
v. d. Haer later opmerkt, dat noch Maria noch Savoye de Raad veel
consulteerden, 2 1 ) is dit voor den hertog ongetwijfeld niet waar. Zeker,
het zal steeds gemakkelijk blijven uit de oude folianten een of andere
geïsoleerde uitlating van een lid op te diepen, die een klacht behelst
over het niet involgen of niet vragen van zijn mening. Wanneer wij
echter de duizenden brieven overzien, die ons uit deze jaren aangaande
de beraadslagingen en besluiten inlichten, blijkt, dat Savoye zich aan
de geest" van zijn instructie hield, schier dagelijks de voornaamste
staatszaken liet behandelen en zich in de regel naar het in deze besprekingen gewonnen inzicht gedroeg. 2 2 )
Gedurende de eerste weken kostte het aan den jongen gouverneur
enige moeite om zich te doen gelden. Dit vond zijn reden zowel in de
aanwezigheid van Philips als van Maria. Zolang de koning in het land
verbleef, stelden de hoge edelen zich liever direct onder hem. N a de
troonwisseling richtten bijgevolg de provinciegouverneurs en legercommandanten hun gewone depêches aan Philips. 2 3 ) Weliswaar las de
gouverneur die brieven toch, en dat wisten ook de schrijvers, 24 ) maar
het bleef een gezagsmiskenning. Savoye liet echter spoedig en duidelijk
merken, dat hem dit niet beviel en vóór het jaar 1555 ten einde was,
zwichtte men algemeen voor zijn gedecideerd optreden. Ook de aanwezigheid van Maria kon niet bepaald bevorderlijk zijn, om hem prestige
te geven. Zij bleef de eerste weken geregeld in Brussel zich met de
regeringszaken bemoeien, waarschijnlijk met de beste bedoelingen en op
wens van den koning zelf, om Savoye in het bestuur te helpen inwerken.
Het was echter zeer hinderlijk voor het gezag van den gouverneur, te
meer omdat Maria door haar vroegere relaties een soort moederlijk
overwicht op Savoye bezat. De Venetiaanse gezant merkte ironisch op,
dat Maria net deed of zij nog gouvernante en de gouverneur gewoon
raadsheer w a s . 2 5 ) Ook hierin kwam spoedig verbetering, toen de
koningin zich in het voorjaar op haar landgoed bij Turnhout terugtrok.
Een opmerking van Granvelle, vele jaren later geuit, zou ons licht kunnen doen menen, dat Savoye door een te familiaire omgang met de jonge
adel zijn gezag verspeelde. Het is ontwijfelbaar een feit, dat de hertog
zijn hele leven lang, ook na zijn huwelijk in 1559, zich in zijn omgang
**) De initiis tumultuum, ed. 2, LovanU, 1640, p. 113.
22
) Wat de klacht betreft van Oranje en Egmont, in Aug. 1559 geuit, cfr. cap. VI.
23
) Cfr. b.v. Bruss. Arch. Aud., no. 212, no. 276, passim.
24
) Oranje verontschuldigt zich een keer op die titel (Japikse, Coir. Willem den
Eerste, I, p. 94). Zo ook Schwendi (Bruss. Arch. Aud., no. 213, f. 36).
« ) Ven. Cal., VI, p. 285.
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met vrouwen vaak niet beheerste. In verband hiermee schrijft Granvelle
in een brief uit het jaar 1578 aan Margaretha van Parma:
la
familiarité que print le Duc de Savoye avec nos jeusnes gens, Aigmont,
Schwarzembourg, Homes, le Prince d'Oranges, et aultres, avec lesquels
il alloit de nuyt par ville, et en malvais et bas lieux, et au matin venoient
au conseil endormis, le fit si familier avec eulx, qu'ils n'en tenoient compte,
ny luy pourtoient respect. De sorte que souvent j'en estoye honteux." 28 )
Plaatsen wij echter deze opmerking midden in het volle politieke leven,
zoals zich dit in de jaren van zijn gouvernement ontwikkelde, dan blijkt
zijn gezag nog al mee te vallen. Van dag tot dag, ja, bijna vah uur tot
uur, kunnen wij zijn relaties met de hoge adel volgen. Over het algemeen,
vooral Lalaing was hier sterk in, maakten de Seigneurs hun mening
openhartig kenbaar, doch steeds wat de vorm betreft in de respectvolle
termen, waarop de gouverneur recht had. terwijl wat de zaak aanging,
nooit iemand zich bleef verzetten, wanneer Savoye, na overweging der
ingebrachte bezwaren, zijn besluit definitief bepaalde.
Ook voor zijn werkkracht mag men aan deze liefdesavonturen geen
te grote waarde toekennen. De rusteloze energie, gepaard aan kalm
beheerst inzicht en een stalen gezondheid, die hem later in staat zouden
stellen den restaurator van Savoye te worden, deed zich nu reeds in
volle kracht gelden. Vooral in oorlogstijd groeide het werk aan tot een
overstelpende massa, en in financieel opzicht tot schier onoplosbare
moeilijkheden. Wel had hij dan, wanneer hij zelf in het leger de taak
van generalissimus vervulde, een plaatsvervangend gouverneur in Brussel
voor de burgerlijke werkzaamheden, doch diens volmachten waren gering.
Het meeste werk bleef op hem drukken. En als na maanden kampleven
de ene kolonel na den ander zich wegens de zo gevreesde koortsen voor
korter of langer tijd moest terugtrekken, bleef hij overeind, de hele dag
en vaak ook de nachten doorwerkend, zonder dat zelfs op het eind van
een veldtocht de minste overspanning of overhaasting in zijn bevelen
en depêches merkbaar werd. 2 7 ) Slechts eenmaal zien wij hem inzinken :
toen Philips tegen zijn zin het tractaat van Vaucelles doordreef; maar
ook hier schikte hij zich spoedig in het onvermijdelijke en nam weer zijn
bestuur waar, alsof er niets gebeurd was.
Onder de raadsleden trad Karel van Lalaing op de voorgrond. Zijn
vijftig jaren, een open blik voor de moeilijkheden, het levendig aandeel
dat hij steeds nam aan de besprekingen, zijn ijver in het afhandelen der
zaken, zijn franke en tegelijk toch eerbiedige houding tegenover zijn
2«) Poullet-Piot, COÏT, de Granvelle, П, p. 254.
27
) Voor de oorlogscorresp. cfr. vooral : Lemaire, La guerre de 1557 en Picardie ;
Eman. Filib., Diari ; Brass. Arch. Aud., no. 224-227.

32

superieuren, zijn liefde voor deze gewesten, het waren alle eigenschappen,
die hem in de Raad een zeker overwicht gaven. Lichamelijk niet meer
volop voor het krijgsleven geschikt, wijdde hij zich des te meer aan
het burgerlijk bestuur.
Z o kan het niemand verwonderen, dat hij gedurende de lange maanden,
waarin Savoye in 1557 en 1558 aan het front vertoefde, tot waarnemend
gouverneur werd benoemd. De volmachten, die hij voor deze taak kreeg,
waren echter zeer beperkt. Alleen in spoedgevallen bezat hij grote
vrijheid. Voor het overige moest hij zich nauw aan de adviezen van
zijn raad houden en mocht zelfs geen besluit nemen, als er minder dan
drie leden aanwezig waren; wat in oorlogstijd niet denkbeeldig was. 2 8 )
Bovendien bleef in iedere zaak, die enige dagen uitstel toeliet, de eindbeslissing aan Savoye. Deze had onder zijn kolonels, een Egmont, een
Oranje en anderen, steeds raadsleden bij zich, met wie hij geregeld ook
over burgerlijke zaken vergaderde. Dagelijks gingen dan ook in deze
maanden de koeriers op en neer.
Het wil ons voorkomen, dat er meerdere redenen bestonden voor
Lalaing's geringe volmachten. Eerstens was zelfs de voornaamste vertegenwoordiger van de brillante Henegouwse adel voor de vrijheidlievende Nederlanden geen man, die als waarnemend gouverneur volop
geaccepteerd kon worden. De adel, maar vooral de steden, zwichtten
niet voor een bevel van enige betekenis, tenzij de handtekening van
Philips of Savoye er onder stond.
Ook een tweede reden zal wel zijn invloed hebben uitgeoefend.
Ondanks zijn vele goede hoedanigheden was Lalaing niet in staat om in
deze moeilijke jaren de opperste leiding te voeren. Aan inzicht in de
grote problemen ontbrak het hem niet en hij nam hiertegenover een
houding aan, die principieel met het standpunt van Philips en Savoye
samenviel. „Je prie à Dieu", schreef hij eens aan den hertog, „que quand
les inconvéniens cesseroient du costé de France, que nous puissions
soustenir à ce que nous polra venir du costé d'Almaigne ou des subiectz
propres, tant à cause des hérésies qu'aultrement. J'en ay, monseigneur,
assez déclairé tant de bouche que par escript, par quoy je propose le
laisser là. Ce sont matières trop difficiles à obvier, quand on ne Га faict
de longue main ; mais ma confidence est, qui remédieroit aux faultes
publicques et scandaleuses, qui sont cause, que Dieu nous envoie sa verge,
le tout changeroit en mieulx. Je vous en ay, monseigneur, assez donné
à cognoistre, quant à Testât ecclésiastique. Je ne veulx pourtant ob28
) Zo vinden wij eind October 1558 alleen Renard in Brussel met de toegevoegde
leden Hoome en Molembalz (cfr. Bruss. Arch. Aud., no. 230, f. 247). Zie voor Lalalng's
commissie van Juli 1557: Bruss. Arch. Aud., no. 1175a; de commissie van Juni 1558:
Bruss. Arch. Aud., no. 151, f. 10 vlgg.
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mettre rafreschir de vous mettre en avant le mesme quant à Testât séculier
"29)
Een contrareformatie van geestelijkheid en leken, en een herstel der
verslapte justitie achtte hij nog mogelijk, als zij spoedig en krachtig
werden doorgevoerd, zodra een vrede met Frankrijk daartoe de handen
vrij liet. Tijdens een reis door Gelre en een speciale missie naar den
hertog van Kleef, die protestantse neigingen begon te vertonen, had zich
het inzicht bij hem versterkt, dat men snel moest handelen. Ook over
de treurige financiële toestand maakte hij zich geen enkele illusie. Met
Philips en Savoye was hij het eens, dat men de oorlog vlug en voordelig moest beëindigen, om daarna de binnenlandse kwesties krachtig
aan te vatten.
Voor de verwerkelijking van dit program toonde hij zich echter niet
de aangewezen persoon. Zijn nobel en impulsief karakter miste de rustige
koelbloedigheid, nodig om deze oorlogsjaren door te worstelen. Toen na
het tractaat van Vaucelles al spoedig bleek, dat Frankrijk een dubbelzinnige politiek voerde, stemde hij ondanks het geldgebrek er mee in,
om sterke garnizoenen op de grens te laten blijven. Doch toen de niet
betaalde soldaten het de bewoners van Henegouwen lastig maakten,
viel hij vrij heftig uit tegen de regering en dreigde zijn gouvernement
over dit gewest neer te leggen, als de nodige sommen niet werden verstrekt. Het antwoord luidde natuurlijk, dat men zou doen wat men kon ;
maar het geld voor afdoende betaling ontbrak. Lalaing als raadslid wist
dat en legde er zich bij neer.
Toen een jaar later Savoye zijn succesvolle inval in Frankrijk deed,
en achtereenvolgens St. Quentin, Catelet, Ham veroverde, stuurde hij
het harde, doch beslist noodzakelijke bevel naar Lalaing, om uit de
naburige gewesten onmiddellijk arbeiders te requireren. De platgeschoten
Franse verdedigingswerken moesten vóór de winter hersteld zijn en in
Spaanse vestingen herschapen ; anders kon Savoye zijn talrijk veldleger,
dat die streek bezet hield en maandelijks schatten kostte, niet ontslaan.
De eerste reactie van Lalaing was een weigering voor zover het zijn
eigen gewest betrof. Dit moest 2000 arbeiders opleveren. Dat gaat niet,
schreef hij. In verschillende plaatsen heerst ziekte en gebrek. Die mensen
kan ik niet daarbij nog bezwaren met verplichte legerdiensten.
Savoye antwoordde, dat hij die mannen dan maar moest requireren
uit de plaatsen, die vrij waren van ziekte. Dit liet hij geheel aan Lalaing
over. Voorop bleef echter staan, dat er 2000 zouden komen. Trouwens
een snelle versterking van de veroverde gebieden dekte juist Henegouwen
en vormde zo het beste middel, om in de toekomst de oorlogsellende
*») Brass. Arch. Aud., no. 215, f. 92.
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uit dat gewest verwijderd te houden. Lalaing zag de redelijkheid in en
voerde het bevel uit.
Het ergst faalde hij in September 1558, een paar weken vóór zijn
dood. In de zomer van dat jaar begonnen de eerste vredesbesprekingen,
die tot het verdrag van Câteau-Cambrésis zouden leiden. Het waren
moeilijke conferenties voor de Habsburgse partij. Ieder ongunstig binnenlands feit kon direct de Franse eisen doen stijgen. Juist in deze dagen
braken ongeregeldheden uit te Atrecht. Daar lagen een kleine duizend
man Spaanse troepen, wat een aanzienlijke last meebracht voor de
burgerij. In een volksoploop werden begin September enige Spanjaarden
gedood. Terwijl de zaak nog in onderzoek was, had eind September
een nieuw gevecht plaats. Weer vielen enige doden.
Lalaing, die juist in de stad vertoefde en op het punt stond naar
Brussel te gaan, bleef ter regeling van de kwestie en liet toe dat de
commandant van Atrecht de Spaanse vendels uit de stad verwijderde,
om ze over de omliggende dorpen te verdelen. Dit was een gevaarlijk
prestigeverlies en daarom vooral in deze omstandigheden een grote
zwakheid van Lalaing. Frankrijk zou het door zijn spionnen spoedig te
weten komen. Nog lagen de legers aan de Somme tegenover elkaar.
Elke binnenlandse woeling kon aan de oorlogszuchtige Guisepartij de
kans geven haar mening te doen zegevieren en de vredesonderhandelingen af te breken. Zowel Savoye als Philips zagen in, dat een gewone
terechtwijzing van de verantwoordelijke personen onvoldoende was.
Hier moest gehandeld worden en wel onmiddellijk. Als het garnizoen
te zwaar begon te drukken op de bevolking van Atrecht, wilde Savoye
graag een verplaatsing toestaan, doch niet op deze manier. Megen kreeg
bevel met zijn Nederlands regiment de stad te bezetten en de Spanjaarden te doen terugkeren. De commandant, de Melun, werd gedesavoueerd
en tijdelijk uit de stad verwijderd. Lalaing mocht zich verder niet met
de zaak bemoeien en moest dadelijk zijn reis naar Brussel voortzetten.
Dit resoluut optreden had het gewenste succes. Atrecht bood verontschuldigingen aan en verklaarde zich bereid, de Spaanse troepen
weer in te kwartieren. Nu eerst wilde Savoye onderhandelen. Na enige
tijd liet hij de troepen vertrekken, terwijl Megen een onderzoek instelde
naar de schuldigen. Een maand later werd Lalaing ziek en stierf. Met
hem verdween uit de Staatsraad een sympathiek en edel mens, die echter
niet tegen de moeilijkheden van zijn tijd bleek opgewassen. 30 )
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) Het is ondoenlijk voor onze algemene indruk over Lalaing naar speciale archiefplaatsen te verwijzen. De verzameling Pap. d'Ëtat et de l'Audience van het Brussels
Archief zit vol met brieven van en aan hem. Bizonder komen in aanmerking de zgn.
series Lettres des seigneurs en Correspondance générale. Voor de kwestie te Atrecht,
cfr. no. 229, no. 230. passim.
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Onder de andere Raadsleden verdient vooreerst Egmont een ogenblik
onze aandacht, niet zozeer omdat hij in deze jaren als bestuurder veel
op de voorgrond zou zijn getreden, alswel omdat zijn tragische dood
in 1568 hem tot een symbool van de Nederlandse adel heeft verheven.
Daardoor krijgt een nadere kennismaking met zijn persoon recht op
onze belangstelling.
Ondanks zijn amper dertig jaren voelde Egmont niet zonder wrevel,
dat hij voorlopig had afgedaan, toen Philips de regering overnam. Niet
dat de nieuwe vorst hem ongunstig gezind was. Integendeel. Een financiële verwikkeling met de Staten van Holland, die onder den keizer al
jarenlang nadelig voor hem verliep, werd door Philips direct in zijn
voordeel beslist. Maar met Philips kwam de wapenstilstand van Vaucelles,
en Egmont was nu eenmaal soldaat met hart en ziel. Een Europese
vermaardheid op het toernooiveld, 31 ) maar zonder veel interesse voor
het burgerlijk bestuur, waaraan de andere edelen zich in vredestijd
wijdden. Er was plaats genoeg voor hem. Men had eerder krachten
te weinig dan te veel voor het overstelpende werk. De precaire toestand
in het Duitse Rijk, waar Frankrijk onafgebroken intrigeerde, eiste
geregeld het zenden van bekwame diplomaten, de Staatsraad en de
Raad van Financiën vergaderden dag aan dag, besprekingen met de
Antwerpse bankiers en met de vertegenwoordigers van de Staten der
Nederlandse gewesten hielden niet op. Wij zien dan ook de Vliesridders
volop in het getouw; alleen Egmont hield zich afzijdig. W e l was hij lid van
de Raad van State, maar hij speelde er geen rol van betekenis. Zijn
correspondentie in deze jaren gaat zo goed als nooit over algemene
regeringskwesties, doch bijna uitsluitend over de betaling van zijn eigen
ordonnantiebende of over het verkrijgen van een gunst voor zichzelf of
zijn familie. Dit tekort aan belangstelling voor bestuur en organisatie
toonde zich ook in het leger, en daarom was Egmont ongeschikt om de
leiding van een zelfstandig onderdeel, laat staan het hele opperbevel,
te aanvaarden. De organisatie van een legerkamp, waarin de ervaren
en gezagvolle Bugnicourt uitmuntte, de toevoer van levensmiddelen,
waaraan de bedrijvige Berlaymont zich wijdde of de verzorging der
artillerie, toevertrouwd aan den bescheiden, maar talentvollen Glajon,
het waren alle vrijwel onbekende terreinen voor Egmont.
Het is te begrijpen, dat hij zich na Vaucelles wat achtergesteld voelde.
Buiten zijn geliefkoosde sport, de jacht, had hij niet heel veel meer
te doen. En zoals het meer gebeurt bij mensen, die niet bekwaam zijn
om trede voor trede op de ladder omhoog te komen, zon hij spijtig op
het hoogste ambt, dat maar denkbaar was. Toen Maria van Hongarije
« ) Ven. Cal.. VI. p. 421.
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in September 1556 scheep ging naar Spanje, klaagde Egmont bij het
afscheid in Zeeland zijn nood en vroeg haar een recommandatiebrief
bij Philips. Zij stemde toe, maar was van de andere kant verstandig
genoeg, om haar brief in algemene termen te stellen. Egmont reed
zegevierend naar Gent, legde aan Philips het schrijven voor en vroeg op
hoge toon volgens zijn talent en rang behandeld te worden. Hij wilde
vice-koning van Napels worden, of zo dit niet ging, gouverneur van
Vlaanderen en Artois samen.
De koning was te kies om hem te zeggen, dat Napels, waar juist de
oorlog met de H . Stoel uitbrak, op dat moment de moeilijkste post was
van het hele rijk en zijn krachten ver te boven ging. Philips verklaarde
eenvoudig, dat Alva zijn taak in Napels naar behoren vervulde, zodat
er geen reden bestond om hem af te zetten. De tweede eis van Egmont
klonk al veel bescheidener, hoewel weinig minder irreëel. In Artois was
Bugnicourt gouverneur, over wiens bestuur niet te klagen viel. Men kon
dien ouden, verdienstelijken man niet plotseling en zonder reden vervangen door den dertigjarigen Egmont. Alleen Vlaanderen geven ging
ook niet een twee drie. Egmont wist toch, dat het eigenlijk geen gewoonte was om in Vlaanderen een aparten gouverneur te benoemen.
Die functie vervulde de gouverneur-generaal en dat hing samen, zo al
niet met volle privileges, dan toch met costuimen, ook al een tere kwestie. Toen Egmont bleef aandringen, om in ieder geval een hoge post te
krijgen, bood de koning hem aan chef te worden van de Financiënraad
en zo zijn kunnen op administratief gebied te tonen. O p een bureau verlangde Egmont echter allerminst te zitten en mokkend ging hij heen. 3 2 )
Toch had Philips, die wilde doen wat hij kon, wel een betere oplossing
op het oog, die hij echter uit delicatesse niet publiek mocht zeggen. In
een particuliere brief aan Savoye verklaarde hij, dat Bugnicourt, die veel
door koortsen werd gekweld, praktisch ten dode stond opgeschreven,
zodat hij spoedig Artois aan Egmont zou kunnen geven. 3 3 ) Maar de
oude gouverneur beschaamde deze profetie en hield het nog twee volle
jaren uit.
Egmont was, geheel in de lijn van zijn karakter, die boze luchtkastelen
spoedig vergeten en werkte loyaal mee in de oorlogsconferenties van de
Raad van State. Toen de strijd met Frankrijk na enige maanden weer
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) Ricotti, Lett dl Granv., p. 45 vlg.
) Phil, aan Savoye, 1 Sept. 1556, Gent: „MUST d'Egmon me da tanta priesa a su
respuesta como suele, aunque todavía procuro de diferirle, hasta que vengáis. Mas
estando Musr de Vinicert (Bugnicourt) a la muerte, me ha parecido que su goviemo
de Artués quizá seria a propósito para Musr d'Egmon. No sé si él se contentarla
con é l . . . . " (Bruss. Arch. M. D., no. 1172, f. 220).
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ontbrandde, haastte Philips zich om hem generaal te maken van de lichte
ruiterij.
Feitelijk kon hij het in de grond van zijn ridderlijk hart met iedereen
vinden, zodat het ons niet verwondert, dat Savoye van hem hield en
hun omgang zeer vriendschappelijk was. De dood van zijn moeder
bijvoorbeeld berichtte Egmont onmiddellijk in enige piëteitvolle zinnen
aan den hertog. 3 4 ) Savoye had bovendien een goede kijk op de
generaalskwaliteiten van den graaf. Al mocht deze niet zo bekwaam zijn,
waar het de regelmatige leiding van een leger betrof, als het op een
oorlogsdaad, een slag aankwam, bezat Egmont een snelle, zekere blik,
een voor niets terugdeinzende moed en een grote handigheid in de
uitvoering. Hoewel hem in het algemeen oorlogsplan van 1557 eerst een
stationnaire post was aangewezen, wat natuurlijk zeer slecht in zijn smaak
Зб
viel, bewerkte Savoye, dat hij mee kon trekken met het veldleger. )
De diensten, bij de slag van St. Quentin bewezen, toonden, dat Savoye
36
juist had gezien. ) In het volgend jaar deed de Franse generaal Termes
een inval langs de kust in Vlaanderen. Savoye, die midden in het land
lag, kon niet weg, daar hij het tweede Franse leger onder Guise in
bedwang moest houden, en hij bezat bovendien te weinig troepen om
zijn eigen leger blijvend te splitsen. Hier bestond slechts één goede
oplossing : de directe vernietiging van Termes. Philips stelde voor om
Glajon of Oranje te sturen. 37 ) Savoye koos Egmont, die in een meesterlijke ijlmars een kleine 200 KM. in vijf dagen aflegde en bij Grevelingen
het in hem gestelde vertrouwen niet beschaamde. 38 )
Meer bestuurskwaliteiten toonden de andere edelen van de Staatsraad,
een Berlaymont, een Glajon, een Bergen. Zij allen hadden talenten zowel
voor het slagveld als voor de kanselarij en zij ontwikkelden in deze
jaren een rusteloze werkzaamheid. In de diplomatie overtrof hen echter
allen de jongste, Oranje, de coming-man onder de adel. Door erfenis
de hoogstgeplaatste onder de Bourgondische hovelingen, stond hij weldra
ook in bekwaamheid vooraan. Op nauwelijks twintigjarige leeftijd was
hij door den keizer ontdekt.
Zoals het een edele van die tijd paste, begon hij zijn carrière in het
leger. Het geluk begunstigde hem hier buitengewoon. Toen Maarten
van Rossum in Juni 1555 stierf, moest het Maasleger direct een nieuwen
S4

) Bruss. Arch. Aud., no. 221, f. 196. Het antwoord v. Sav. : ibid., f 289.
) Lemaire, La guerre de 1557 en Picardie, p. 183.
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3β
) Met deze zin bedoelen wij echter niet ons bij de legende aan te sluiten, die
van Egmont den hoofdpersoon bl] St Quentin maakt Savoye heeft de slag uitgelokt
en geleid (cfr. de bronnenpublicatie van Lemaire, La guerre de 1557 en Picardie).
ST
) Bruss. Arch. M. D., no. 1172, f. 231.
38
) Bruss. Arch. Aud.. no. 224-227.
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bevelhebber krijgen. Savoye was voor een paar maanden naar Piëmont,
Bugnicourt lag met zijn troepen in Artois. Gezien de onderlinge naijver
з
der kolonels stond de keizer voor een zeer moeilijke keuze. ) Oranje
was de voornaamste onder de edelen, maar met zijn twee en twintig
jaren en zijn geringe oorlogservaring kon men zich terecht afvragen
of hij wel de eigenschappen bezat voor dit commando. Toch waagde
Karel het er op.
Hoewel hij deze taak niet onbevredigend vervulde, zagen Philips en
Savoye in, dat hier niet zijn eigenlijke kracht lag. Zij achtten hem meer
begaafd in de strategie der onderhandeling, in de diplomatieke
manoeuvre. Op dit gebied zien wij hem bijgevolg in de komende jaren
voortdurend werkzaam. Wanneer een verbond gesloten moest worden
met Duitse vorsten, wanneer de Nederlandse Staten onwillig waren om
een bede toe te staan, als de Antwerpse bankiers geen crediet meer
durfden geven of de Duitse huur kolonels te hoge soldij vroegen, ja zelfs
toen de eerste stap voor Câteau-Cambrésis moest worden gedaan, steeds
was het Oranje, die er op uit trok om een bevredigende oplossing te
vinden. En telkens verbaast ons op zijn jeugdige leeftijd de handige
trefzekerheid van zijn optreden.
Alles bij elkaar genomen, was dit regeringscollege niet onbekwaam.
Oranje en vooral Savoye staken zelfs ver boven de middelmaat uit.
Maar zouden zij ook opgewassen blijken tegen de geweldige moeilijkheden ? Het grootste bezwaar was wellicht nog, dat zij nieuwelingen
waren, zonder het prestige van een lang bestuur achter zich, terwijl ook
de koning, die hen met zijn gezag moest dekken, eerst sedert enige
maanden de troon had bestegen. Op dit feit vooral is het nodig de
aandacht te vestigen. In de Nederlanden kon een regering niet steeds
met automatische bevelen klaarkomen. Daarvoor stond het centraal
gezag nog veel te zwak, vond het te talrijke centrifugale privileges,
rechten en gewoonten tegenover zich. Slechts een persoonlijk prestige
vermocht de regeringswil snel te doen zegevieren.
In dit opzicht was Maria van Hongarije met haar in tientallen van
jaren langzaam opgebouwd overwicht meer waard, dan de hele nieuwe
regering. Trouwens ook zij had in de eerste vijf, zes jaar van haar bestuur praktisch niets bij de Staten weten te bereiken. Daarna eerst
lukte het haar vaste voet te krijgen, geholpert door de welhaast magische
invloed van den keizer. En toch, ondanks dat gezag en haar grote gaven,
had zij haar taak van jaar tot jaar als een steeds drukkender last gevoeld. De plotselinge uitbarsting van het Gentse oproer betekende minder
3B

) Ven. Cal., VI, p. 140.
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dan de latente tegenstand, die een jaar of tien later in alle delen van
het land begon te groeien tegen de zware belastingen, gevolg van de
voortdurende oorlogen. Enige maanden vóór haar aftreden had de
moeder der Nederlanden een heel regiment soldaten nodig, en een
besliste verklaring van den keizer op de Statenvergadering, om aan het
machtige Antwerpen haar wil op te leggen. Daarbij kwam een nieuwe
binnenlandse vijand, de snel toenemende hervorming. Zo was het een
beangstigende vraag, of de regering slagen zou.
Om echter de heel bizondere positie te begrijpen, waarin het Nederlands bestuur verkeerde, moeten wij hier de aandacht vestigen op de
Spaanse Raad. Wij zullen daartoe eerst in het kort de verschillende
leden trachten te tekenen, om daarna de samenwerking van de twee
Raden in grote lijnen te karakteriseren.
Ofschoon het Spaanse college in zijn samenstelling nu en dan een
kleine verandering onderging, kan men in het algemeen zeggen, dat
hierin zitting hadden Gomez, Feria, Mendoça, Toledo, Manrique en Alva.
De laatstgenoemde blijft voorlopig buiten beschouwing als Raadslid,
omdat hij reeds in 1555 naar Italië vertrok en eerst drie jaar later in
de Nederlanden terugkeerde.
Sinds Gachard de aandacht heeft gevestigd op de relazioni der
Venetiaanse ambassadeurs, waarin de raadsleden stuk voor stuk met
korte, scherpe trekken worden getekend, zijn zij in onze historiographie
geen onbekenden meer. Toch blijft het gewenst ook deze mededelingen
kritisch te bezien. Zeer zeker bezaten de geschoolde diplomaten van de
Republiek de gave om de Europese staatslieden te wegen, doch bij de
beoordeling van Spanjaarden sprak de afkeer der Italianen voor hun
overheersers wel eens een woordje mee; en op den Portugees Gomez
na, waren alle Raadsleden van Spaanse nationaliteit. Bovendien kwam
bij hun oordeel de trots op eigen kwaliteiten in het geding. Zo was het
in de 16e eeuw voor Italianen vanzelfsprekend, dat alleen hun landen
bekwame generaals konden voortbrengen. Voor een groot deel is deze
mening gerechtvaardigd. Maar als wij Badoero bij zijn terugkeer in 1557
voor de Senaat in alle ernst horen verklaren, dat Alva van oorlog geen
verstand had, juist in de tijd, dat deze generaal in de moeilijkste positie
overwinning op overwinning behaalde tegen de pauselijke legers en enige
maanden later Guise volledig schaakmat zette, wordt het vertrouwen in
zijn mening toch wel geschokt. In 1559 schat een andere ambassadeur.
Suriano, hem dan ook veel hoger. 4 0 )
Onder de raadsleden van Philips treedt Manrique op als een incarnatie
) Gachard, Relat des ambass. vénit. p. 72 vlgg., p. 117.
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van het bloeitijdperk der Spaanse geschiedenis, het conquistadorentype.
Legeraanvoerder, diplomaat en bestuurder ; vol activiteit, met een snel,
praktisch verstand begaafd ; sober, trots en driftig. Dat hij weinig invloed
bij den koning zou hebben gehad, moeten wij zo verstaan, dat hij minder
te zeggen kreeg dan Gomez. W a n t Philips had wel degelijk kijk op
zijn gaven en wist er ook gebruik van te maken. Zijn diplomatieke reizen
naar Weenen en de benoeming in 1558 tot vice-koning van Sicilië
bewijzen het.
V a n veel minder betekenis was Antonio van Toledo. Hij wordt ons
beschreven als een goed, vroom man, doch zonder veel zelfstandige
waarde in zijn functie. De feiten dekken dit oordeel.
Feria was de edelman tout court; gracieus in de omgang, royaal,
vrijgevig, maar eerzuchtig. Badoero noemt hem weinig kundig. 4 1 ) Dit
valt moeilijk te onderschrijven, als wij hem zien werken in zijn Engelse
missie van 1558, waar hij getuigenis aflegde van een zeer goede kijk
op zaken en personen, hierin een heel stuk uitstekend boven zijn tijdelijken medeambassadeur, den Nederlander d'Assonleville. 42 ) Mendoça,
die reeds in 1557 tijdens het beleg van St. Quentin kwam te overlijden,
was een goed admiraal, maar muntte vooral uit in financiële kwesties.
Zijn karakter tekenen de Venetianen als ambitieus en onbetrouwbaar
dubbelzinnig. 43 ) Zover wij kunnen nagaan hebben zij met deze ongunstige kwalificaties gelijk.
In talenten en sympathieke menselijkheid overtrof hen echter verre
Gomez. 4 4 ) Een jeugdvriend van den koning werd hij op mannelijke
leeftijd een raadsman, in wien Philips alle vertrouwen had. En men
kan niet anders zeggen, dan dat de vorst, die niet gauw aan iemand
een volledig vertrouwen schonk, in hem een goede keus deed. Ruy Gomez
was tegelijk bekwaam staatsman en fijn diplomaat. Volledig een man,
die wist wat hij wilde en zijn ideeën volhardend uitvoerde. Met bovenmenselijke werkkracht en een scherp inzicht worstelde hij door de
moeilijkste problemen heen. De bijnaam roi Gomez zegt voldoende voor
de macht, die hij uitoefende. Zijn nobel karakter maakte de omgang met
hem gezocht. Vriend en vijand, generaals, diplomaten en heiligen, allen
kwamen onder de bekoring van dezen waren gentleman.
Een niet geringe eigenschap bij zo'n machtig minister was, dat hij de
grenzen van zijn talenten bleef zien. Z o achtte hij in het begin zijn
kennis en ervaring van financiën onvoldoende, en ging hierin graag bij
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) Gachard, Relat, des ambass. vénit, p. 51.
) Cfr. Kerv. de Lettenh., Relat, polit, I, p. 279-477, passim.
43
) Gachard, Relat, des ambass. vénit., p. 52.
44
) Enige algemene beschouwingen over Gomez vindt men In : Gachard, Relat
des ambass. vénit., passim ; G. Muro, Vida de la Princesa de Eboli, p. 33 vlgg.
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Mendoça te rade. Van oorlog heeft hij zelfs nooit veel verstand gekregen.
Ook dit wist hij en zocht daarom naar een generaal, die bewijzen geleverd
had, daar wel kijk op te hebben en tegelijk van hem afhankelijk zou
zijn. Want, dit moet gezegd, zijn macht deelde hij niet graag met een
ander. Ook hier deed hij een meesterlijke keus. Hij legde in 1557 beslag
op Ferdinand Gonzaga, den beroemden generaal van den keizer,
die blij was uit zijn quasi-vrijwillige ballingschap aan het hof te mogen
terugkeren. Daar hij alleen maar raad te geven had, kreeg hij geen kans
om zijn slechte karaktereigenschappen uit te vieren.
Bij deze Raad van Spanje dient ook Erasso genoemd. Hoewel op papier
een gewoon secretaris, oefende hij praktisch meer invloed uit op de
besprekingen dan een Toledo. Dit dankte hij aan zijn uitmuntende kennis
op financieel gebied. Vooral voor Spaanse kwesties was hij in dit opzicht
een specialist.
Het zal ongetwijfeld zijn opgevallen, dat wij bij geen van de twee Raden
een aparte plaats gaven aan Granvelle, terwijl hij toch volgens Suriano's
kernachtige uitdrukking meer waard was dan alle anderen samen. 4 6 )
Welke positie nam hij in ? Het antwoord hierop is gecompliceerd. Granvelle zat overal en nergens. Na Vaucelles raakte hij een ogenblik zijn
evenwicht kwijt. Door Gomez van zijn glans beroofd, dacht hij er herhaaldelijk over het voorbeeld van Karel en Maria te volgen en zich
terug te trekken. Hiervan kwam echter niets. Het regeren was hem een
levensbehoefte geworden en tevens bezat hij te veel loyaliteit tegenover
zijn vorst om hem in de steek te laten. Philips van zijn kant wilde een
kracht als Granvelle niet afdanken. In heel Europa zou men geen man
kunnen vinden van zijn formaat en als Gomez er niet geweest was,
aan wien de koning nu eenmaal met hart en ziel hing, zou de bisschop
ongetwijfeld na een paar maanden bij den nieuwen vorst dezelfde
positie hebben gewonnen als onder den keizer.
Met Gomez naast zich werd het echter voor Philips een passen en
meten. Voorlopig bleef Granvelle raadsman van den gouverneur-generaal.
Wat was zijn gedachte over de uitbreiding van het college, waarin
plotseling al die hoge edelen als vaste leden zitting kregen ? Keurde
hij, zoals Viglius, dit veelhoofdig bestuur af? De veronderstelling ligt
voor de hand, daar het zonder twijfel een inperking betekende van zijn
vroegere macht. Gelet op zijn hele karakter geloven wij, dat hij er
inderdaad tegen gekant was. Strikt bewijzen kunnen wij het niet. 4 e )
4S

) Gachard, Relat des ambass. vénit, p. 130 vlg.
) Badoero meldt 24 Nov. zonder opgaaf van redenen, dat Granvelle liever geen
zitting heeft in de Raad van State (Ven. Cal., VI, p. 258). Hij zal wel juist als Viglius
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Wel beschikt men over uitdrukkingen van hem uit later tijd, die in deze
richting wijzen. Maar die kunnen beïnvloed zijn door de toestand, zoals
deze zich na jaren ontwikkelde. Het valt trouwens bij Granvelle dikwijls
moeilijk zijn eigenlijke gedachten te achterhalen. Terwijl anderen in hun
brieven of in een plotselinge uitval tijdens een vergadering gewoonlijk
hun arrière-pensées, zo zij die hadden, aan het licht lieten komen, blijft
Granvelle in de regel beheerst en objectief.
In de Raad van State verwierf de bisschop zich vanzelfsprekend een
leidende positie. Dat de keizer en Maria in de maanden, waarin zij
nog in de Nederlanden verbleven, invloed behielden op de staatszaken, 47 )
kon hem slechts ten goede komen ; want zoals men weet stond hij bij
hen zeer hoog in aanzien. Toen Philips met zijn Spaanse Raad in Aug.
1556 naar Gent trok en daar enige maanden bleef, ging Granvelle
mee en nu eerst wordt zijn eigenlijk werk duidelijk zichtbaar. Hij vervulde hier de belangrijke en ingewikkelde rol van schakel tussen de
Nederlandse regering en den koning. De depêches van en naar Brussel
gingen door zijn handen en naar beide kanten gaf hij raad. 4 8 ) Ook
op de algemene problemen van het hele rijk kreeg hij meer en meer
invloed, en zo zien wij hem praktisch in de Raad van Spanje komen,
hoewel het ons onbekend is, of hij daartoe ooit een officiële aanstelling
ontving. 4e )
Hiermee treed een gewichtige kwestie naar voren : het contact van
de twee Raden en de plaats, die Granvelle daarbij innam.
Philips had gedacht spoedig na de troonsafstand van Karel voor enige
tijd naar Engeland terug te keren, om zich daarna, zeker voorlopig, in
Spanje te vestigen. 5 0 ) Van hieruit zou hij zijn wereldrijk besturen. Hij
creëerde zich daartoe een eigen Raad van State, die speciaal voor Spanje
en in het algemeen voor zijn hele gebied zou tellen, terwijl de verwijderde
rijksdelen, zoals Napels, Milaan, de Nederlanden een eigen gouvernement
kregen onder het oppergezag van het Madrileense centrum. In de verte
kunnen wij het vergelijken met de manier, waarojb tegenwoordig verschillende Europese landen hun eigen bestuur inrichten en tegelijk met
dezelfde organen het opperste gezag voeren over de koloniën. Door
ontevreden zijn geweest over de invasie der edelen (cfr. Vita Vigili in : Hoynck v.
Papendr.. Anal, belg., I, P. I. p. 31).
•») Cfr. Brass. Arch. M. D., no. 164.
48
) Cfr. b.v. Ricotti, Lett, di Granv., passim; Brass. Arch. M. D., no. 1172, passim.
40
) Badoero zegt, dat Granvelle lid was van de Spaanse Raad (Relat des ambass.
vénit., p. 44). Dit hoeft echter niet meer te betekenen, dan dat hij aan de vergaderingen
deelnam.
50
) Cfr. b.v. Gachard, Retraite et mort, Introd., p. 122 vlgg. ; Ven. Cal., VI, p. 362.
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het gedwongen vierjarig verblijf van Philips in de Nederlanden ontstond
echter noodzakelijk een scheve positie tussen de verschillende bestuurslichamen.
Een eerste oorzaak van verwarring was een historische. Karel hield
zich nooit veel met Raden op, noch met Spaanse noch met Nederlandse.
De laatste jaren van zijn regering verbleef hij gewoonlijk in Brussel en
bestuurde hier met behulp van weinige personen, die goed met elkaar
harmonieerden, Maria, Granvelle en Praet, direct de Nederlanden en de
buitenlandse diplomatie, indirect zijn andere gebieden. Letten wij speciaal
op het directe bestuur. Brussel was dus het knooppunt zowel van de
Nederlandse regering als van de diplomatie. Toen nu Philips de troon
besteeg met het plan in Spanje het centrum te plaatsen en daartoe als
hulp de Raad van Spanje instelde, zou het logisch geweest zijn, dat
naar die Raad, ook tijdens zijn verblijf in de Nederlanden, de hele
buitenlandse diplomatie verhuisde en losgehaakt werd van de Brusselse
regering. Hier bleek echter de historische werkelijkheid sterker dan de
theorie. W a r e Philips spoedig vertrokken, dan zou ongetwijfeld de
diplomatie naar Madrid zijn gedraaid. Nu hij in de Nederlanden vertoefde, bleven de buitenlandse betrekkingen voor een groot deel hangen
aan Savoye als opvolger van Maria, en aan Granvelle. Praet was in
October 1555 overleden.
De correspondentie van Renard, die tot begin 1557 de post van gezant
in Frankrijk vervulde, werd door Savoye geopend, hoewel er veelal het
adres van den koning op stond. Wanneer Philips niet in Brussel verbleef,
kreeg de gouverneur in ieder geval copie van de brieven. Savoye en
Granvelle stuurden het antwoord, en als de koning een brief onder zijn
eigen naam verzond, was de minuut toch gewoonlijk in het bureau van
den gouverneur opgesteld. Ook de betrekkingen met de Duitse vorsten
gingen in eerste instantie langs Savoye. Moest er een bizondere
missie vervuld worden, dan koos men Oranje, Felix H o r n u n g 6 1 ) ,
Aremberg of Lazarus von Schwendi, die goed in het Keizerrijk thuis
waren. Hoewel zij hun officiële volmacht natuurlijk van Philips ontvingen,
richtten zij hun brieven gewoonlijk aan den gouverneur.
Daartussendoor zien wij echter ineens een ambassade verschijnen van
Manrique naar Weenen, die wel aan de Nederlandse regering bekend
was, maar toch direct door Philips gestuurd en geregeld werd. Ook het
Habsburgse gezantschap in Engeland namen Spanjaarden waar onder
de persoonlijke controle van den koning. 5 2 ) Zeer zeker was dit begrijpelijk. Door het verblijf van Philips en zijn Spaans gevolg aan het
61

) President van het Luxemburgse Hof.
) In de jaren 1555-59 achtereenvolgens D. Juan de Figueroa, Feria en D. Alvaro
de la Quadra, bisschop van Aquila.
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hof van Mary kenden zij goed de Engelse toestanden, doch de eenheid
van gedachten bevorderen in de diplomatie deed het niet.
Bleven dus de buitenlandse betrekkingen, in zover zij van Habsburg
uitgingen, meerendeels in handen van Savoye en diens Raad, de vreemde
gezanten in de Nederlanden daarentegen bekommerden zich heel weinig
om historische banen en keken eenvoudig uit, welke minister de meeste
invloed had bij den koning. Zoals zij zich vroeger tot Granvelle hadden
gewend, richtten zij zich nu tot Gomez. 5 3 ) Deze frontverandering bracht
echter zijn moeilijkheden mee. De bisschop was veel vollediger in de
Europese politiek ingewerkt dan Gomez, zodat Philips dikwijls toch weer
de raad van den keizerlijken gunsteling nodig had. En hoewel beide
ministers nooit terwille van hun onderlinge rivaliteit de belangen van hun
vorst op het spel zetten, kregen de gezanten toch wel eens tegenstrijdige
meningen van hen te horen, die zij beter eerst binnenskamers hadden
kunnen harmoniëren. 5 4 ) Z o was ook op dit punt aan de regering niet
alle verwarring vreemd.
De eigenlijke strijd begon echter pas, zodra de Raad van Spanje een
greep naar de macht in financiële richting deed. Toen Granvelle in het
najaar van 1556 bij Philips te Gent verbleef, trad het financiële probleem
scherp naar voren. Eenieder was in die dagen overtuigd, dat Frankrijk
de wapenstilstand niet ernstig nam en de oorlog binnen afzienbare tijd
weer op alle fronten zou uitbreken. Voor zover het de Nederlanden
betrof, moest de komende strijd bekostigd worden met geld uit deze
gewesten, aangevuld met de bedragen, die Spanje en de koloniën konden
zenden. Hierop trachtte nu de Raad van Spanje invloed te krijgen en
wel op een theoretisch vrij eenvoudige wijze.
Daar de staatsuitgaven reeds jaren lang de inkomsten overstegen,
sloot men geregeld bij Antwerpse bankiers leningen op de toekomstige
belastingen. Om deze transacties beter te doen verlopen, ging men er
in het najaar van 1555 toe over om een zogenaamden facteur te benoemen
in den persoon van Gaspar Schetz, die de leningen sloot, soms met
behulp van een lid der regering, en voor rentebetaling en aflossing
zorgde. Mendoça en Erasso nu zagen in, dat zij door middel van deze
facteurspositie een groot deel van het financieel bestuur der Nederlanden
aan de Spaanse Raad konden trekken. Wanneer zij, zoals feitelijk de
bedoeling was, in Spanje resideerden, zouden de geldzendingen uit dit
land natuurlijk in eerste instantie door hun handen gaan. Hadden zij daar
ook nu geen recht op, ofschoon zij nog in de Nederlanden verbleven?
Het plan was gauw gemaakt. Wanneer de koning voor de Spaanse
» j Dit geschiedde reeds direct na Vaucelles (Ven. Cal., VI, p. 375).
« ) Cfr. b.v. ibid., p. 409 vlg. ; 599 vlg.
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geldzendingen een tweeden facteur benoemde, die onmiddellijk onder
de Raad van Spanje zou staan, kregen zij reeds hier in de Nederlanden
een grote invloed op de financiën. Schetz mocht dan verder met de
regering van deze gewesten voor het geld zorgen, dat men uit de Nederlandse belastingen trok. Granvelle trachtte Mendoça dit idee uit het hoofd
te praten. Met het argument van de machtsverschuiving naar de Spaanse
Raad kon hij moeilijk aankomen. Strikt genomen was de Spaanse Raad
wellicht in zijn recht. Maar in de dagelijkse praktijk zou het een bron
van verwarring en voortdurende ruzie geven, als twee organen de
uitgaven in de Nederlanden gingen betalen. Hierop hamerde Granvelle
dan ook, doch Mendoça liet zich niet overtuigen en won zowel Gomez
als den koning.
De bisschop gaf de strijd niet op. Hij schreef aan Savoye om door de
Raad van Financiën met behulp van Schetz een attest te laten opmaken
aan Philips. De gouverneur moest er zelf een brief bij doen, alles aan
hem opsturen, en dan zou hij vechten „jusques au bout". De invloed
van Gomez won echter het pleit en de 30e October berichtte Philips
met een droge kortheid aan Savoye, dat hij het tot betere regeling der
financiën nodig had geoordeeld een aparten facteur aan te stellen, Juan
López Gallo, „por lo que tira a España". De volmacht en de instructies
waren reeds aan Gallo opgestuurd. 55 )
Toen de koning een week later in de hoofdstad terugkeerde, verborg
de Nederlandse regering haar ontevredenheid niet. Er heerste door de
geldnood toch al een onprettige stemming in de Brusselse kanselarij en
deze manoeuvre van de Spaanse Raad deed de deur dicht. Doordat de
inkomsten uit de Spaanse koloniën volslagen onberekenbaar waren, had
Schetz juist hierop de onbeperktheid van zijn crediet kunnen bouwen
tegenover de speculatiehartstocht der bankiers. Deze belangrijke factor
was de Nederlandse regering uit de handen geslagen. Men gaf den
koning zonder omwegen te verstaan, dat hij nu ook maar zorgen moest
de komende oorlog te betalen. Die consequentie aanvaardde Philips ten
volle en zodra in Februari het vaarseizoen aanbrak, kreeg Gomez zelf
de opdracht naar Spanje te gaan en daar letterlijk al het geld bij elkaar
te halen, dat hij maar vinden kon.
Deze maandenlange reis van den machtigen minister kon moeilijk aan
Granvelle mishagen. Niet zodra was Gomez vertrokken, of de bisschop
domineerde in beide Raden, totdat Philips in Maart het Kanaal overstak
BS
) Bruss. Arch. M. D., no. 1172, f. 317, f. 322, f. 222; Ricotti, Lett dl Granv.,
ρ. 56 vlg. Granv. schreef zelfs aan Savoye, dat sommige Spaanse ministers nu beter
hun frauduleuze praktijken konden botvieren. Ongetwijfeld had hij hier het oog op
Erasso, waarschijnlijk ook op Mendoça (Ricotti, ibid. ; cfr. in verband hiermee : Weiss.
Pap. d'État, V, p. 683 vlgg.).
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om persoonlijk Engeland tot de oorlog over te halen. Hij nam zijn Raad
van Spanje mee. Dit gaf enige maanden opluchting. De Nederlandse
regering werkte op volle kracht om de zomerveldtocht voor te bereiden.
Toen Philips echter in Juli met zijn gevolg terugkwam, begon de rivaliteit weer en nam nu zelfs een zeer onverwachte en scherpe wending.
Savoye moest met de meeste edelen naar het front en Lalaing nam de
functie van gouverneur-generaal over. Deze had al in geen maanden in
de Raad gewerkt, daar hij, zodra Frankrijk in Januari 1557 de oorlog
met een aanslag op Douai opende, naar zijn gewest Henegouwen was
vertrokken, om ter plaatse de verschillende steden in staat van verdediging te brengen. Toen hij terugkwam, vond hij de toestand begrijpelijkerwijze niet erg naar zijn zin. De staatskas van de Nederlanden was
vrijwel leeg en de veldtocht werd betaald met het geld, dat juist uit
Spanje arriveerde. De regeling hiervan ging tot zijn ergernis grootendeels
langs hem heen.
Daarbij voegde zich plotseling een conflict met Granvelle. Savoye
had nauwelijks de voet in de stijgbeugel gezet, of daar brak het tumult
achter hem los. Het zou voor het begrijpen van de onderlinge verhouding
der Raadsleden zeker van belang zijn, de oorzaak van de twist te kennen.
Jammer genoeg laten de bronnen ons precies op dit punt in de
steek. De aanleiding is te zoeken in de financiële verhouding der beide
Raden, maar het geheel kreeg direct een persoonlijk karakter, zodat
de koning en Savoye er eigenlijk helemaal buitenstonden. De voornaamste schuld scheen, althans in het begin, bij Granvelle te liggen.
Immers, toen Savoye de kwestie hoorde, schreef hij aan Philips, dat
die koppigheid van den bisschop het bestuur slechts hinderde. De
koning moest trachten de twee te verzoenen. Ook Lalaing wilde het
conflict snel bijleggen, omdat hij zonder de hulp van Granvelle niet
voort kon. Hij toch bezat te weinig kennis van de zaken, die niet direct
Nederlands waren, om zijn beleid in de hele Habsburgse politiek te
kunnen inbouwen. Bovendien kende hij te weinig talen, om vlot te
onderhandelen met den koning, die van zijn kant slechts gebrekkig
Frans sprak. Op een volgende conferentie liet hij zich echter, zoals hij
zelf eerlijk bekende, door zijn temperament meeslepen en voegde den
bisschop zulke grofheden toe, dat de breuk steeds wijder werd. W e l
speet hem een uur later zijn gedrag, maar daarmee was de vrede niet
hersteld. Granvelle vermeed Lalaing en ging geregeld met de Spaanse
Raad vergaderen. Ook Philips bereikte voorlopig niets. En dit feit toont
ons juist, dat de twist zeer fel was ; want voor de wil van den koning
boog de bisschop zich anders altijd. Nu echter zien wij het omgekeerde
gebeuren. Granvelle vroeg kort en goed zijn volledig ontslag, en wenste
zich in zijn bisdom terug te trekken. Slechts met de grootste moeite ge-
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lukte het Philips hem dit uit het hoofd te praten. 56 )
Daar juist in deze dagen de koning met Granvelle en de Spaanse
Raad naar het leger vertrok, kreeg men vanzelf enige maanden speling
om de scherpe kanten te laten afslijten. Voorlopig echter was Lalaing
niet tot bedaren te brengen. Zijn correspondentie met het kamp bleef
correct, doch in de Raad luchtte hij zijn woede des te meer. Er zijn
over de bijeenkomsten in Augustus en September een serie interessante
kladaantekeningen bewaard gebleven, door Viglius tijdens de vergaderingen gemaakt. Lalaing spaarde letterlijk niets. Het moeilijke werk
groeide hem zichtbaar boven het hoofd. Het was juist de tijd, waarin
het staatsbankroet uitbrak en men de renten der schulden niet meer kon
betalen. Op elke conferentie verviel hij in heftige en onvruchtbare
tirades. Onder de koningin, zo zei hij, was de toestand ellendig geweest,
maar onder den hertog leek het nergens meer op. Alles wat de Nederlanden betaalden, diende slechts om het land nog meer onder de plak
van de Spanjaarden te brengen. De koning had niemand bij zich, die
het land beminde. Alles werd opgeofferd aan de Italiaanse kwesties.
Philips was een goed vorst, doch werd misleid door de raad van kwaadwilligen.
Zelfs over dingen, waar hij weinig of niets mee te maken had, voer
hij uit. De aanstelling van gouverneurs in de pas veroverde steden,
waarin hij niet was gekend, de benoeming van een kerkdijken hoogwaardigheidsbekleder, alles sloeg hij kort en klein in zijn overspanning.
Spoedig kreeg hij nieuwe brandstof voor zijn rancunes tegen Granvelle.
Savoye bepaalde, dat de bisschop een zegel moest beheren van den
overleden president van de Vlaamse provinciale Raad 5 7 ) tot een nieuwe
benoeming zou zijn gedaan. Er kon immers haast zijn bij een depêche,
die van dat zegel voorzien behoorde te zijn en Savoye wilde het daarom
in het kamp hebben. Viglius, aan wien het reeds tijdelijk was overgegeven, moest het uit Brussel opsturen.
Granvelle voorzag alle hatelijke gevolgen van deze eervolle opdracht
en nam het zegel op aandringen van den hertog slechts over onder
conditie, dat hij het ook werkelijk niet langer hoefde te houden dan het
kamp duurde. Ondanks deze voorzorg was Lalaing bij de machtsvergroting van zijn tegenstander helemaal niet meer te houden. De
bisschop was een man van niets. Hij zou die benoeming ongedaan maken
met behulp van Oranje, Egmont en Hoome. Of liever nog hij zou zich
terugtrekken op zijn kasteel. En dan mocht men wel weten, dat er een
6e

) Bruss. Arch. Aud., no. 127, f. 60»; no. 217, passim; no. 218, f. 22; Lemaire,
La guerre en Picardie, p. 171.
57
) Adriaan van der Burch. Hl) vergezelde den koning op diens reis naar Engeland
en overleed aldaar 1 Juli 1557 (cfr. Brass. Arch. Aud., no. 474, f. 30).
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dozijn edelen in Henegouwen waren, die alleen onder hem wilden
dienen en zich bijgevolg ook zouden terugtrekken. 68 )
Slechts langzaam bedaarde de storm, mede door Viglius, die steeds
opnieuw aandrong om vooral in deze moeilijke maanden het hooid koel
te houden en zakelijk werk te leveren. Tegen de tijd dat Philips, Savoye
en Granvelle in Brussel terugkwamen, was de rust ongeveer hersteld.
De bisschop en Lalaing deden alsof er niets gebeurd was. Maar de
tegenstelling van de Nederlandse Raad tot de Spaanse bleef. Noodgedwongen werkte men in vele kwesties samen, doch van harte ging
het niet.
M

) Bruss. Arch. Aud., no. 115, f. 225 vlgg., f. 255 vlgg. ; no. 474, f. 36.

H O O F D S T U K IH

D E BELASTINGCRISIS
O p het ogenblik dat Philips de regering der Nederlanden van zijn
vader overnam, was de verhouding van den monarch tot de Staten
ongunstig. Dit lag allerminst aan de persoonlijkheid van Karel of van
zijn gouvernante, Maria van Hongarije. Beiden waren gerespecteerd en
zelfs bemind. Hoe meer men zich verdiept in de omgang, vooral van
Karel, zowel met zijn directe omgeving, als met de lagere regeringsorganen in de Nederlanden, hoe meer men tot de overtuiging komt,
dat de keizer een leider was, die waarlijk zeldzame gaven bezat, om zijn
onderdanen niet alleen tot wederzijdse tevredenheid te regeren, maar
blijvend te begeesteren. En alleen zo is het te begrijpen, dat bij het
afscheid op de 25e October 1555 in de grote zaal van het Brussels
paleis geen oog droog bleef, en men zich over zijn tranen niet schaamde,
terwijl toch de vergadering niet uit vrouwen bestond, maar uit geharde
militairen en beheerste magistraten.
Hoe gunstig echter de wederzijdse persoonlijke welwillendheid
stond, de zakelijke verhouding van regering en Staten was de laatste
jaren zeer moeilijk geworden. Om zijn godsdienstig-politieke taak in
Europa vol te kunnen houden, had de keizer ook aan de Nederlandse
gewesten steeds meer en zwaarder belastingen moeten vragen. Sinds
in 1542 de oorlog met Frankrijk opnieuw uitbrak, volgden de buitengewone, de extra-beden, elkaar zo snel op, dat de gewone er bijna
onder verdwenen. Desondanks steeg de schuldenlast van de regering
regelmatig. Onder Philips' bewind zou, zelfs als de oorlog voor goed
een einde had genomen, de ene bede op de andere hebben moeten
volgen. Zonder overdrijving kan men zeggen, dat bij Karel's aftreden
de financiën waren vastgelopen. W i e n zal het verwonderen, dat de
Staten bij iedere nieuwe geldvraag steeds meer bezwaren maakten ?
Toch rijst hier vanzelf de vraag, of de bevolking der Nederlanden,
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die voor zeer welvarend doorging, niet nog veel hogere bedes op kon
brengen en zo de uitgaven ruimschoots vermocht te dekken. W a s de
draagkracht werkelijk uitgeput?
Het antwoord moet tegelijk bevestigend en ontkennend luiden.
Het heeft niet veel zin hier veelvuldig met getallen te werken, omdat
die ons toch weinig zeggen en geen oplossing geven. Er zijn echter
betere wegen.
Dat de Staten ondanks hun welwillende gezindheid hoe langer hoe
meer tegenstand gingen bieden, zal niemand volledig overtuigen van
de betalingsonmacht der Nederlanden. Belasting wordt nu eenmaal
steeds als een zwaar kruis gevoeld. Wij hebben een beter getuigenis.
De bekwame Granvelle kende precies de ontzaglijke geldnood van de
regering. Hij zou dus wel degelijk aangedrongen hebben op nieuwe
bedes, wanneer er volgens hem nog kans bestond op betaling. Op dit
punt wordt hij echter een sterke rem in de eerste jaren van Philips'
regering. Juist zijn diep inzicht in de financiële toestand van de Nederlanden doet hem aarzelen bij bedeontwerpen. Naast andere motieven
brengt hij hierbij sterk naar voren, dat de onmogelijkheid om te betalen
bij de Staten even groot is als de geldbehoefte bij de regering. 1 )
Toch kan een Guicciardini rustig volhouden, dat de Nederlanden
in deze tijd zeer welvarend, ja rijk waren. De schijnbare tegenspraak
vindt zijn oplossing in de belangrijke economische omwenteling, die
Europa in de 16e eeuw onderging. Hierdoor verschoof de financiële
draagkracht, terwijl het belastingwezen bevroren was en zo bleef rusten
op steeds zwakker wordende delen. Een overweging van dit probleem
is nodig, om de belastinghervormingen van Philips te begrijpen en te
beoordelen.
Het belastingstelsel in de Nederlanden was omstreeks de helft van
de 16e eeuw medievaal. Men bracht de gevraagde sommen, de bedes,
op door heffingen op de waarde van huizen, landerijen, tol-, vis-, en
andere rechten : gedeeltelijk te betalen door de eigenaars, gedeeltelijk
door eventuele pachters of huurders. Vooral in tijden, waarin buitengewone bedes werden gevraagd, vulde men dit aan met belastingen
op de eerste levensbehoeften : meel, vlees, vis, wijn, bier.
Dit stelsel werkte bevredigend voor de middeleeuwen met zijn land"
*) Cfr. b.v. wat hij 23 Juni 1559 aan Philips schrijft over de Staten :
y le
peor que hay es que . . . . deven grandes y insuportables sumas que les corren á interesse,
y que no bastará quanto pueden sacar, no solo para descargarse, mas ny ahun para
pagar los interesses que les van comiendo . . . . " (Weiss, Pap. d'État, V, p. 599). Zo
ook 25 Juni 1559 over de betalingscapaciteit van de Staten sprekend : „ . . . . quedando
ellos tan impossibilitados...." (ibid., p. 608).
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bouw en kleine nijverheid ; voor de 16e eeuw niet meer. Bij de veranderingen van deze eeuw denken wij vooral aan de uitbreiding van
de groothandel, aan de vorming van een grootindustrie (de zoutziederijen van Holland b.v. bedienden een aanzienlijk deel van Europa), aan
de investering van kapitaal in de verschillende vormen van staatsschuld,
aan de vlucht van het geld naar de leningen, die Fugger en anderen
uitschreven. Deze nieuwe verhoudingen nu werden in het geheel niet
meer juist uitgedrukt in de waarde van huizen, landerijen en dergelijke
vaste goederen. En toch bleef daarop de belasting drukken. De rijkste
mensen waren zodoende omstreeks 1550 in vergelijking tot hun draagkracht zo goed als vrij.
Ook de nog gangbare belastingexempties van adel en geestelijkheid
voldeden niet meer geheel. De adel verloor immers langzamerhand zijn
zelfstandige bestuursfuncties, die overgingen aan stad, gewest en, in
de 16e eeuw vooral, aan de centrale regering. De adel was op weg
gewoon onderdaan van de staat te worden. Ook de geestelijkheid zag
haar eigen organisatie zich langzaam oplossen in het groter staatkundig
geheel, terwijl haar functies van armenzorg en onderwijs meer en meer
door stad of staat werden overgenomen.
Geen wonder, dat èn de Staten der Bourgondische gewesten èn de
regering op middelen zonnen, die het belastingstelsel konden hervormen.
De Staten zochten tegen het einde van Karel's bewind de oplossing
in het doorbreken der vrijstelling van adel en geestelijkheid. Gezien
de veranderende toestand en de dringende nood was deze weg niet
onbillijk. Karel en later Philips steunden in de regel die pogingen. Adel
en geestelijkheid werkten niet al te zeer tegen, deels uit redelijk inzicht,
grootendeels echter omdat zij machteloos stonden tegen de tijdsstroom.
Het gemakkelijkst lukte de exemptieopheffing bij de buitengewone bedes,
die speciaal voor de oorlog werden gevraagd. Hier immers werkte het
argument van de nood onweerstaanbaar. De gewone aides, van oudsher nodig voor de constante regeringsuitgaven, kon men uit de aard
der zaak veel moeilijker uit het traditionele spoor lichten. Omdat de
extra-bedes echter tegen het eind van Karel's regering de sommen der
gewone bijdragen verre overtroffen, kan men kortweg zeggen, dat de
Staten in een jaar of twintig de exemptiedoorbraak tot stand wisten te
brengen. 2 ) Althans wat de grote lijnen en de praktijk betrof. In
2
) Wat de gewone beden betreft, was voor de patrimoniale landen de toestand in
1558 als volgt: In Vlaanderen, Zeeland en Utrecht was adel en geestelijkheid bedeplichtíg. In Henegouwen en Namen bleef de adel exempt In Holland waren alleen
zulke goederen van adel en geestelijkheid vrij, die buiten de schildtalen lagen, in het
algemeen dus de goederen langs de grens van Utrecht In de overige gewesten bleven
adel en geestelijkheid exempt (cfr. Arch. Den Bosch, A. 207, no. 51). Gezien onze
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bizonderheden en strikt juridisch kwam men nog niet zo ver, en dat mag
ons niet verwonderen. Want het tot dan toe geldend belastingrecht
was samengegroeid met de oude maatschappelijke tradities, ingeweven
in de bestaande wijzen van bestuur en rechtspraak. Al deze factoren
kon men natuurlijk niet zo licht veranderen.
Een enkel voorbeeld om dit concreet aan te tonen. Gesteld dat een
Vliesridder, die in Holland goederen bezat, principieel bereid was mee
te betalen. Nu rees er een meningsverschil tussen hem en de Staten
over de hoogte van de aanslag of over het aantal belastbare bezitsobjecten. Een direct voor de hand liggend geval. 3 ) De kwestie moest
voor het gerecht. Een Vliesridder echter kon alleen voor het hoogste
Hof, de Mechelse Raad, komen. Voorwaar geen kleinigheid ! En de
gewestelijke Staten mochten zich, tenzij het om sommen van betekenis
ging, wel ernstig bedenken, voor zij de zaak bij de Grote Raad aanhangig maakten. Een verloren proces te Mechelen zou wel eens het
tien- of twintigvoud kunnen kosten van de som, waarover het ging.
Bovendien, Mechelen was daar niet op ingesteld. Voor deze nieuwe
kwesties moest de Raad zich eerst op de hoogte stellen van allerlei
plaatselijke toestanden, waarmee hij tot dan toe niets te maken had.
Dat het voorbeeld niet een zeldzaam geval op het oog heeft, moge
duidelijk zijn uit het feit, dat de Grote Raad wegens overstelping met
belastingzaken een verandering in zijn werkwijze moest aanbrengen. 4 )
Vervolgen wij ons voorbeeld, om een nadere indruk te geven van
de gecompliceerdheid. Gesteld de Vliesridder weigerde zonder meer
voor zijn bezittingen, b.v. een complex van 5 dorpen met landerijen,
dat tevens een hoge heerlijkheid vormde, belasting te betalen en verbood
dat ook aan de inwoners van die streek. De Staten konden nu zeggen :
zolang Mechelen geen nadere uitspraak doet, hebben wij het recht om,
gesterkt door het keizerlijk belastingplakkaat, dat de exemptiedoorbraak
goedkeurde, de betaling af te dwingen. Doch de dorpen lagen als hoge
opzet geven wij van deze exemptiedoorbraak slechts de hoofdlijnen. Bij een nadere
studie zal men goed doen een scherp onderscheid te maken tussen gewone en buitengewone bedes. H. Terdenge, Zur Gesch. der holl. Steuern ; Ch. Hirschauer, Les Etats
d'Artois, I, en anderen doen dit òf niet òf niet voldoende.
3
) Toch hebben wij met juist dit voorbeeld te kiezen een aparte bedoeling. Als
illustratie van de hier geponeerde stelling voldoet het even goed als ieder ander. Doch
tevens laat het toestanden zien, waar wij In het vervolg herhaaldelijk op zullen stuiten.
Zodoende bespaart het later uitvoerige explicaties.
4
) In de eerste jaren van Philips' regering besloot de Raad een apart register aan
te leggen voor belastingzaken en een aparte tijd voor de behandeling ervan (A. Gaillard,
Invent, des mémoriaux du Grand Conseil de Malines. p. 112). Men bedenke bovendien,
dat ook het rechtsgebied van de Grote Raad territoriaal in de Nederlanden verschillende
beperkingen had.
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heerlijkheid buiten het rechtsgebied van de Staten. Men mocht daar
geen arrestatie verrichten of executieverkoop houden tegen de wil van
den heer.
Holland moest nu wachten tot enige, liefst rijke of voorname ingezetenen, buiten dit gebied kwamen. Dan kon men hen arresteren en
het gijzelrecht toepassen. De gevangenschap duurde tot de geëiste
betaling was gedaan. Dit lijkt nog tamelijk eenvoudig. In de praktijk
viel het echter tegen. Er kwamen zoveel juridische conflicten en zoveel
gijzelaars, dat het gerechtelijk apparaat der Staten dit niet normaal
verwerken kon ; en zo hoog stegen de kosten daarbij, dat de voordelen
grootendeels verdwenen.
Langzaam drong dan ook het besef door, dat hier een nieuw en
simpel recht vereist werd. W a s een bede eenmaal door de Staten goedgekeurd en door koninklijke „acceptatiebrieven" aanvaard, was de
taxatie van eigendom door bevoegde en deskundige ambtenaren uitgevoerd, dan moesten de gewesten kunnen beschikken over wat men
noemde „parate executie". Een meningsverschil werd met snelrecht
opgelost en bij betalingsonwil kon men direct overgaan tot eigendomsverkoop met passering van alle daarmee tegenstrijdig recht. In de jaren
rond Karel's aftreden zien wij dan ook in de verschillende gewesten
de parate en zelfs „paratere" executie opduiken.
W a s nu deze verwijding van het oude belastingstelsel voldoende
om in zover het de Nederlanden betrof de regeringscentralisatie te
betalen, de schok der Habsburgse wereldpolitiek op te vangen ? Zonder
twijfel stegen de inkomsten aanzienlijk. In Holland berekenden de
Staten naar aanleiding van een twist met Egmont, Hoorne en Oranje,
dat deze drie edelen voor hun bezittingen aldaar 5 % van de Hollandse
beden opbrachten. En wat de geestelijkheid betreft, ook al eximeerde
men gemeenlijk de „vier biddende orderen, ofte andere, die gewoonlyck
zyn te bidden voor de gemeene Luyden Deuren, mitsgaders Gasthuysen, Heyligegeest-huysen, Leproos-huysen ende andere Armehuysen,
die van de Aelmoessen leven"; de abdijen daarentegen, commanderijen,
kapittels en pastorieën moesten onder het juk door. Wat dit betekende,
is enigszins te gissen, als men bedenkt, dat alleen Brabant 15 grote
mannenabdijen telde.
Toch bleven de Staten met dit stelsel in een straat, die vroeg of laat
doodliep. Zij konden zo niet de plaatsen bereiken, waar het bezit hoe
langer hoe meer naar toe stroomde : handel, industrie en deelname aan
staatsschuld. Zelfs in de meest rustige tijden zou men op de duur aan
de regering niet de nodige gelden hebben kunnen verschaffen, zonder
bepaalde standen van de maatschappij blijvend te overbelasten. In deze
jaren echter, waarin de religieus-politieke idee der Habsburgers zijn
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gigantische strijd in alle streken van Europa tegelijk uitvocht, met het
steeds meer geperfectioneerde apparaat van snel te requireren huurlegers, waren de oude opbrengsten in alle opzichten èn te gering èn te
langzaam. Dit gold niet alleen voor de Nederlanden, maar voor geheel
Europa. Reeds lang hadden dan ook alle vorsten zich tot een nieuw
hulpmiddel gewend : het in die tijd opkomend credietsysteem, door
enige geniale kooplieden in een snel tempo opgebouwd. De naam Fugger
ligt als stempel op dit nieuw bedrijf.
Het is niet onze bedoeling breedvoerig op de verhouding der dynastieën van Habsburg en Valois tot de Fuggers, Welsers, e.a. in te
gaan. 5 ) Slechts enige aspecten willen wij hier beschouwen, die voor
de gang van het verder betoog dienstig zijn. W a t voor de Europese
politiek in het stadium van zijn toenmalige ontwikkeling nodig was,
de snelle beschikking over hoge geldbedragen en de even snelle verplaatsing ervan over Europa door middel van een vlot wisselsysteem,
daarvoor zorgden de bankiers. Hun credietgebouw was echter een
novum, een experiment, waarvan men het wezen niet zo snel doorschouwde, als het in feite werd opgetrokken. Het grootste risico lag
in deze bond van regering en „marchantz" bij de laatsten. Stortte het
gebouw ineen, dan gingen de Fuggers en hun nasleep van kleinere
geldschieters ten onder, niet zozeer de regering, die het slechts als instrument gebruikte.
Instinctief voelden de bankiers het gevaar en eisten daarom grote
tegenprestaties. De waarborgen, die zij voor hun leningen kregen,
waren obligaties op de toekomstige staatsinkomsten, in de Nederlanden
domeinopbrengst en bedes. Gezien de onzekerheid van deze inkomsten
en de maximale geldvragen, stond de rente gemiddeld tussen 10 en
15%ß) Voor die tijd en in die omstandigheden geen abnormale rentevoet, te hoog echter dan dat de regering ze regelmatig betalen kon,
zodat nieuwe leningen gesloten moesten worden, om de rente op te
brengen. Langzaam maar zeker voerde deze spiraalbeweging naar de
ondergang. De „hombres de negocios" waren niets meer geweest dan
zeer dankbare schakels tussen de regering en haar inkomsten. Het geld
was opgebruikt aan de doeleinden van de staat en had niet gediend
om de bankiers blijvend te verrijken. 7 ) De eindfase van deze ondergang
5
) Hiervoor zie men R. Ehrenberg, Das Zeitalter der Fugger, en de latere werken
van J. Goris, Etude sur les colonies marchandes méridionales à Anvers ; J. Strieder,
Jacob Fugger der Reiche, etc.
β
) Soms steeg de rente zelfs tot boven de 20%.
7
) Wanneer Hauser deze zin neerschrijft :
ces grands manieurs d'argent sont
les vrais rois de l'époque, les maîtres d'un Charles-Quint ou d'un François 1er. Ils tiennent ces marionettes par des fils d'or", (Les débuts de l'âge moderne, p. 342), loopt
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begint omstreeks de tijd, waarop de keizer afstand deed.
Er waren echter nog meer slachtoffers. De Fuggers en hun vakgenoten schreven zelf leningen uit, om aan de door de regering gevraagde sommen te komen, de zgn. Fuggerbrleven. Ook de rentmeesters,
de directeuren van het koninklijk domein in de onderscheiden gewesten,
namen geld op met de domeinen als onderpand door de zgn. rentmeesterbrieven. Beiden gingen in eenzelfde richting : overspanning van het
crediet. In het begin liep alles goed; maar toen Karel V van de ene
oorlog in de andere bleef vallen, werden de geldvragen van de regering steeds veelvuldiger en de financiers zagen zich, om te redden,
wat er te redden viel, tot altijd gewaagder voorschotten gedwongen.
Het gewone publiek, krachtig 8 ) aangetrokken door de faam der Antwerpse beurskoningen en de vrij hoge renten, bracht steeds meer geld
in, totdat in 1557 Philips zich gedwongen zag zijn betalingen te staken ;
een daad, die niet alleen de grote bankiers knakte, maar ook automatisch
de val der rentmeesterbrieven na zich sleepte.
De natuur wreekte zich hier wel op een zeer listige en tegelijk ruwe
manier op de onvolmaaktheid van het menselijk belastingstelsel. Immers
van de personen, die in de Nederlanden op een, wat de zaak betreft,
onbillijke wijze aan betaling ontsnapten, hadden althans de houders
der bank- en rentmeesterbrieven in feite jarenlang aan de regering hoge
geldbedragen geleverd, zonder dat iemand zich daar volledig van
bewust was.
Voor de regering kwam de beurskrach van 1557 niet onverwacht.
Philips was bij zijn ambtsaanvaarding diep overtuigd, dat de financiën
in al zijn rijksdelen radicaal gesaneerd moesten worden. Het dreigend
bankroet stimuleerde den nieuwen vorst machtig tot het verdrag van
Vaucelles. Maar ook gedurende de trêve maakte men zich geen enkele
illusie. De regering zag klaar in, dat zelfs bij een langdurige vrede
het oude belastingstelsel onvoldoende was, en bij de dreigende verdragsbreuk door Frankrijk zelfs catastrophaal zou werken. Ook sprong
de onrechtvaardigheid van de heersende toestand duidelijk in het oog.
Een telkens terugkerend argument van Philips tegen de Staten zal dan
ook zijn, dat de druk op de wéinig-bezittende klassen veel te zwaar was,
terwijl de meeste rijken vrij uitgingen. Tenslotte voelde de koning diep
de verantwoordelijkheid van de maatregelen, die hij noodgedwongen zou
moeten nemen, als geen nieuwe wegen werden ingeslagen. Hij zou over
moeten gaan tot staatsbankroet, tot reductie zowel van de renten als
van de geleende hoofdsommen, tot nog grotere overspanning van het
hl] nog wel wat al te erg aan de leiband van Ehrenberg. Gelukkig voor de structuur
van het hele boek, dat Hauser die gedachte niet consequent vasthoudt
B
) Ehrenberg spreekt terecht van een beleggingsrage.
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bedestelsel, en tenslotte zou hij particulieren moeten dwingen hem qeld
te lenen. Want dat er, als Frankrijk de vrede verbrak, geld moest en
ook zou komen, daarvan was praktisch ieder overtuigd. Het ging er
slechts om, van te voren de meest billijke begroting te ontwerpen.
Bij deze staat van zaken rustte zowel op de centrale regering als
op de gewesten de zware plicht zich te bezinnen op een ingrijpend
veranderen van de belastingen. Het ontbrak geenszins aan idees. Omdat
niet alleen de Habsburgse regering, maar alle landen in deze eeuw
met de ontoereikende middeleeuwse methodes worstelden, dachten de
geldtheoretici vele nieuwe systemen uit en de staten probeerden het
ene experiment na het andere. Om een goed begrip te krijgen van de
wegen, die Philips in de Nederlanden zou inslaan, is het nodig eerst
te zien, welke hervormingen de overige rijken beproefden, en wat op
dit gebied reeds ten onzent gedaan was.
De staatsmonopolies op koloniale waren, mijnbouw, zoutverkoop,
waren niet nieuw. Toch dienen zij in dit verband genoemd wegens
de sterke uitbreiding, die zij kregen; zo zelfs, dat Roscher de 16e en
17e eeuw „das Zeitalter des Regalismus" noemt. Gewoonlijk werd zo'n
monopolie aan particulieren verpacht. Daarbij voegden verschillende
staten nog enigfe in- en uitvoerbelastingen. Mary, de koningin van
Engeland, stelde een heffing in op bierexport en op invoer van Franse
wijn; 9 ) Philips in 1558 op woluitvoer uit Spanje. 10 ) Karel V verkreeg
van de Nederlandse Staten licentie voor een wijnimportbelasting, ten
bate van de oorlogsvloot. Ook andere im- en exportbelastingen waren
hier niet onbekend, ofschoon zij zeer laag werden gehouden. 11 )
In Augustus 1556 probeerde Mary weer iets anders. Zij vroeg aan
de rijken bepaalde sommen te storten. Aan ieder werd het te betalen
bedrag aangewezen. De kleinste som was 40 pond. Deze maatregel
verwekte veel ontevredenheid. 12 ) Wat Philips in het voorjaar van 1557
in Spanje beproefde, ging in dezelfde richting. Hij dwong rijke prelaten
tot het lenen van aanzienlijke bedragen. Tegelijk liet hij particuliere
zilverzendingen uit de koloniën aanhouden en naar de Nederlanden
doorsturen. Ook dit geld werd „geleend". Juist om deze tijd moest de
regering haar rentebetaling staken. Iedereen kon dus gemakkelijk inzien, dat een groot percentage van de geleende bedragen waarschijnlijk
nooit zou worden terugbetaald.
Ook een belasting in November 1556 door Oostenrijk aangenomen
biedt enige leerzame aspecten. Behalve een laag gehouden heffing op
e

) F. Diete, English Public Finance. 1558-1641. p. 306.
) A. Ballesteros y Beretta, Historia de España, Г , P. II, p. 206.
11
) Goris, Étude sur les colonies marchandes à Anvers, p. 176 vlg.
12
) Ven. Cal., VI, p. 578.
10
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allerlei koopwaar, belastte men de interest, die de rentegevende papieren
in 1 jaar afwierpen, met 20%. Vrijgesteld bleven alleen de bezitters,
die op eigen kosten in het leger dienden. Verder vroeg men een kleine
hoofdelijke omslag van alle bewoners, ook van de vreemdelingen. 13 )
Engeland zette echter verreweg de beste stap: in het najaar van 1555
voerde het een belasting door zowel op de onroerende als op de roerende
goederen. 14 )
In de Nederlanden deed men eind 1542, toen de keizer zich weer in
een dure oorlog gewikkeld zag, de eerste krachtige poging „tot het
vinden van nieuwe wegen", zoals Maria van Hongarije het uitdrukkelijk
noemde. 15 ) De Ie December stelde de koningin aan de Staten voor om
in het jaar 1543 de 100e penning of 1 % te heffen op de waarde van
alle uitvoer naar landen, die niet onder den keizer ressorteerden. Deze
belasting werd expres laag gesteld, om aan de concurrentie met het
buitenland geen serieuze schok toe te brengen. In zijn suprematie op de
Europese markten kon onze handel dat gemakkelijk verwerken.
Verder ontwierp de petitie twee tiende penningen. Men dient zich
hier goed in acht te nemen voor misvattingen. Zo kan men naar aanleiding van Alva's 10e penning soms lezen, dat deze belasting reeds
meer was geheven in de 16e eeuw. De uitdrukking 10e penning is echter
op zich zinledig. Men moet steeds letten op de materie, waarop hij gelegd wordt. Dan zal men tussen de verschillende gelijknamige belastingen de grootst mogelijke verschillen vinden. Zo was b.v. de penning
van Alva in vele opzichten iets geheel nieuws.
Vooreerst dan vroeg de koningin de 10e penning of 10 % van één
jaarinkomen uit de onroerende goederen, landerijen, huizen, enz. Of13

) Bruss. Arch. Aud., no. 650, f. 523.
™) Ven. Cal., VI, p. 239. 243.
16
) Het is jammer, dat de werken, die over het belastingwezen van deze jaren
handelen, weinig bruikbaar zijn, omdat zij juist het „nieuwe" niet goed hebben begrepen en daardoor de kwesties eerder verwarren dan verhelderen. Cfr. H. Terdenge,
Zur Gesch. der holland. Steuern lm 15. und 16. Jahrh. (Vierteljhschr. f. Soz. u. Wirtsch.
gesch. 18 (1925) p. 95 vlgg.); P. J. Blok, De financiën v. h. graafschap Holland (Bijdr.
V. G. en O., 3e reeks, III (1886) p. 36 vlgg.); K. Ver Hees, Niederl. Handels- u.
Finanzpolitik unter Karl V. (Ее. Hist. Jbk. 18 (1934) p. 154 vlgg.); Ch. Hirschauer,
Les Etats d'Artois, de leurs origines à l'occupation française, 2 t. Voor ons globaal
overzicht van de belastinghervorming onder Karel V hebben wij gemeend te mogen
volstaan met een onderzoek vooral in het fonds Pap. d'État et de l'Audience van het
Bruss. Archief. Ongetwijfeld zal een meer gedetailleerde studie met behulp der gewestelijke archlefdepots nuttige aanvullingen en correcties opleveren. Cfr. voor de
volgende bladzijden : Goes, Res. Holl., I-III ; Recueil des anciennes ordonnances de la
Belgique. 2e sér., IV-V ; Bruss. Arch. Aud., no. 648, 650, 673, 727, 743, 754, 762.
773, 775.
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schoon dit in princiep overeenkwam met alle gebruikelijke belastingen
op onroerend goed, hield deze 10e penning door zijn techniek meer
rekening met de werkelijke draagkracht. Een eenvoudig voorbeeld zal
dit verduidelijken. Verschillende gewesten kenden het schoorstenengeld.
Daarbij werd een bepaalde som gelegd op elke vuurhaard. Nu had natuurlijk een groot, rijk huis meer haarden dan de woning van een
kleinen burger, en betaalde bijgevolg meer. Vervolgens kende men
hierbij gewoonlijk nog een trapsgewijze opklimmende schaal, die er op
berekend was de stookplaats van den arme te sparen ten koste van de
meer gegoeden. Maar toch bezat deze belastingvorm een te grote neiging
om de weg van de minste weerstand te volgen en de rijke bezitters onvoldoende te pakken ; bovendien verstarde hij te gemakkelijk. De 10e
penning echter op het inkomen van alle onroerend goed gelegd werkte
veel meer proportioneel.
Een moeilijkheid was, dat veel onroerend bezit geen echt inkomen afwierp. Nemen wij iemand, die zijn eigen huis bewoonde. Hier vond men
een oplossing door de prijs te nemen, die zo'n huis of bezitting in de
stad of streek, waarin het lag, zou opbrengen bij eventuele verhuring
of verpachting.
De 10e penning kwam ten laste van den eigenaar. Voor zover op de
goederen een hypotheek rustte, werd de belasting op de houders daarvan
afgewenteld. Exempties van adel en geestelijkheid vervielen.
Tenslotte, en dit betekende in de propositie eigenlijk de „nieuwe weg",
stelde men voor in 1543 de 10e penning te heffen op de jaarwinst van
het handels- en industriekapitaal. Alleen de inheemse zakenlieden werden
getroffen, „non comprins marchans estrangiers". Dit werd vooral gedaan
om de buitenlanders niet af te schrikken. Juist in de Nederlanden was dit
een erg tere kwestie. Om deze tijd werkte het land, vooral Antwerpen,
zich op tot het centrum van de groothandel, waarheen alle nationaliteiten
onweerstaanbaar werden getrokken. Deze concentratie vormde tegelijk
echter een zeer kwetsbaar punt, dat zich gemakkelijk zou kunnen verplaatsen. Vandaar een voortdurende, soms zelfs overdreven, zorg om.
als het even ging, buitenlanders te sparen, vooral hen, die in de Nederlanden slechts bijkantoren bezaten.
Men moest hier verschillende nadelen tegen elkaar afwegen. W a n t
van de andere kant bestond het gevaar, dat de inheemse koopman door
deze belastingvorm in een ongunstige positie werd gedrongen. De schok
mocht dus zeker voorlopig niet te groot zijn, zodat de Nederlander het
voordeel behield van meegezogen te worden in de algemeen Europese
concentratie op deze gewesten, en anderszijds aan de concurrentie der
buitenlanders, die onze markten overzwermden, voldoende het hoofd kon
bieden. N a rijp beraad meende de regering dit te kunnen bereiken door
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de 10e penning te vragen van één jaarwinst, die niet hoger mocht getaxeerd worden dan б %. Deze belasting zou dus nooit 0.6 % van het
kapitaal overstijgen. Dit konden de inheemse handelshuizen, die tot nu
toe de vreemde, globaal genomen, steeds de baas waren, gemakkelijk
dragen, terwijl het voor de industrie helemaal geen redelijk bezwaar op
leverde.
Verder ging de regering ook in de nadere uitwerking met alle pru
dentie te werk. Om den kleinen en zelfs den middelmatigen man te
sparen, liet men alle handels- en industriekapitaal beneden de 1000 gul
den ongemoeid. Nu was fl. 1000 in die tijd een vrij hoge som. Enige
technische moeilijkheden, die zich hierbij voordeden als twee of meer
personen zich hadden geassocieerd, gaan wij kortheidshalve voorbij.
Wanneer men in tegenstelling met de oude belastingvormen deze
nieuwe een heffing noemde op het roerend goed, dienen wij te letten
op de beperkte betekenis van deze term. Vrij bleef alle bezit in huisraad,
juwelen, enz. Vrij bleef van de heffing op het roerend goed het geldin-de-kous. Dat hing samen met een grote moeilijkheid, die zich ook.
hoewel in geringere mate, voordeed bij het handels- en industriekapitaal :
hoe het min of meer geheime bezit openbaar te maken ; anders kon men
het immers niet belasten. De tot dan toe geldende stelsels bezaten het
voordeel, dat zij alleen voor ieder zichtbare objecten troffen. De taxatie
van huizen, landerijen, viswater en dergelijke kon door ieder, die er
een beetje verstand van had, vrijelijk geschieden. Maar de nieuwe, zestiende-eeuwse bezitsvormen leidden een tamelijk onbekend bestaan en
waren zonder medewerking van de eigenaars moeilijk te achterhalen.
Eenmaal bekend, zou het natuurlijk niet bij deze enkele heffing van
1543 blijven. Dat begrepen de belanghebbenden heel goed. De regering
kende deze angst voor de openbaarheid, die in de 16e eeuw, toen men
deze objecten voor het eerst aantastte, sterker was dan ooit. Directe
openlegging der boeken vragen, daaraan viel voorlopig niet te denken.
Men bedacht daarom het volgende middel, een schattingssysteem
„selon le commun bruyt", naar „commune opinie ende estimatie". De
keizer zou in elk handelscentrum vier personen benoemen, die geacht
konden worden met de plaatselijke toestanden en personen bekend te
zijn. Zij moesten een eed afleggen, dat zij eerlijk zouden taxeren. Deze
commissie riep allen, die daarvoor in aanmerking kwamen, voor zich en
vroeg hun, hoeveel zij volgens de bepalingen van de bede te betalen
hadden. Leek de declaratie hun globaal genomen juist, dan namen zij
die zonder meer over. Z o niet, dan taxeerden zij zelf volgens hun beste
weten. Hiertegen kon men reclameren, doch in dat geval verlangde men
openlegging der boeken of ander bewijskrachtig materiaal. Daar nu de
commissie vanzelfsprekend alleen enige kijk kon hebben op het zaken60

kapitaal en niet op het geld-in-de-kous, liet men dit laatste noodgedwongen ongemoeid.
De methode was vrij onvolmaakt, maar als eerste poging niet kwaad
De ondervinding zou vanzelf de nodige correcties leren bij een eventuele
herhaling in de toekomst. Voor alle veiligheid sloot het bedevoorstel,
de propositie, met een excuus : Wat men vroeg was wel iets heel nieuws,
maar de Staten moesten bedenken, dat de nood sterk drong.
Maria zette achter deze petitie haar volle autoriteit en zelfs iets meer
dan dat. Toen bijvoorbeeld het handelsgewest Holland na enige
maanden in Brussel kwam vragen om de 100e penning, de uitvoertol,
te schrappen, kregen de afgevaardigden te horen, dat de inning van
deze belasting reeds aan den Antwerpsen financier Gaspar Ducei was
verpacht. Strikt genomen ging de koningin hiermee iets te ver. Van
de andere kant konden de Staten dit niet al te kwalijk nemen, omdat
deze uitvoertol ' uit de aard der zaak een beslist universeel karakter
moest dragen, zodat men niet met ieder bezwaar van afzonderlijke
gewesten rekening kon houden.
Anders was het gesteld met de twee 10e penningen. Deze hoefden
niet direct over de hele linie te mislukken, als sommige provincies in
plaats daarvan bepaalde sommen zouden aanbieden, op te brengen
volgens de oude systemen. Dit gebeurde inderdaad. Brabant, Vlaanderen, Holland, Zeeland, Doornik, het Doornikse en Mechelen stonden,
de een met meer, de ander met minder bezwaren, het gevraagde in princiep
toe. De anderen, de Waalse gewesten en Utrecht weigerden en boden
oude belastingen aan, wat de regering accepteerde. Zij kon moeilijk in
zulk een uiterst belangrijke zaak de wil der Staten naast zich neer
leggen. Wensten deze met de verouderde vormen door te gaan, dan
moesten zij het tenslotte zelf maar weten, en voor zich en hun onderhorigen verantwoorden. De centrale regering had haar plicht gedaan.
Gelet op het beslist révolutionnaire karakter van de bede mocht men
dit eerste succes niet onbevredigend noemen. De belangrijkste gewesten,
Vlaanderen, Brabant en Holland, die te zamen zeker 2/3 van het
Nederlands kapitaal vertegenwoordigden, hadden zich aangesloten.
Toch bracht de weigering der anderen onmiddellijk een verwarring
teweeg. Bij de oude bedes had men langzaam geleerd om de verhouding
in draagkracht tussen de verschillende gewesten te schatten, zodat de
regering de benodigde som volgens een bepaalde schaal in „quoten"
kon verdelen. Aan elke provincie werd een vast percentage van het
geheel gevraagd, dat slechts verschoof, als in de loop der jaren de welvaart in een of andere streek zich sterk wijzigde.
De belasting van 1543 echter was een nieuw experiment, waarvan
men nog geen verdelingsschaal maken kon. In zich zou dit ook weinig
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zin hebben, omdat men volgens een strikt uniforme methode wilde te
werk gaan. Nu echter vele Staten de nieuwe vorm verwierpen, konden
de andere moeilijk in het vage weg betalen, zonder te weten, of de heffing
in verhouding tot de door de weigeraars toegezegde sommen wellicht
niet veel te veel zou opbrengen. Bij elk der toestemmende gewesten stond
het dan ook in 1543 vast, dat zij bij een eventuele herhaling in ieder
geval zouden beginnen met herinvoering der oude quotisatie te eisen.
Verder kon men een tweede voorspelling maken. Nu de regering
voor de weigering van verschillende gewesten week, kreeg de oppositie
in de toestemmende Staten een grote ruggesteun. Waren zij één keer
voor de autoriteit van den keizer en Maria, en voor de redelijkheid der
zaak zelf gezwicht, een tweede keer zouden zij veel sterker staan.
Een jaar later, in December 1543, herhaalde Brussel de vraag van
de twee tiende penningen. Men begon echter met de oude quotisatie.
Hoe zou men deze keer reageren? Op de eerste plaats bleken alle gewesten, welke belastingen zij overigens ook toestonden, in een of andere
vorm vast te willen houden aan het idee van exemptiedoorbraak bij
geestelijkheid en adel, waartoe het keizerlijk 10e penningvoorstel op
onroerend goed zo'n machtige stoot gaf. W a t de heffing op de handelsen industriewinst betrof, had de regering een jaar geleden de cardo
quaestionis scherp gezien : hèt bezwaar bleek te liggen in de openbaarmaking van het geheime bezit.
Holland was daar reeds de eerste keer op een ontstellend eerlijke
manier voor uitgekomen. Haarlem en Delft hadden hier in 1543 een
voorstel gelanceerd, dat in zijn algemeenheid nog veel verder ging, dan
Brussel zelfs maar durfde dromen. Zij stelden voor een belasting te
ontwerpen eenvoudig naar ieders „faculteyt ende Goet". De andere leden
verwierpen dit. Wel gaven zij toe, dat deze manier „de gelyckste ende
rechtvaerdelicxte" was, maar „quaet soude wesen tot effecte te brengen,
ende veel quade eeden gedaen soude worden, nyemand en soude zijn
geldt nochte goedt te rechte anbrengen". De rechtvaardigheid liet men
dus publiek wijken voor het praktische bezwaar der uitvoering en de
mogelijkheid van aangifte onder valse eed.
Nu mag men dit laatste argument niet zonder meer hypocrisie noemen.
Het lijkt goed hier iets dieper op in te gaan, daar het in de 16e eeuw
telkens opduikt bij nieuwe belastingen en ook in de 10e penning van
deze jaren een belangrijke rol speelt. Wilde men immers bij het reclameren zijn boeken niet openleggen, dan moest men ander bewijsmateriaal
overleggen. Daaronder verstond de 16e eeuw wel op de eerste plaats
een verklaring onder ede. Wij dienen dit probleem, dat wij ook bij
Philips zullen ontmoeten, midden in zijn eigen tijd te plaatsen. De 16e
eeuw stond nog grootendeels op het standpunt der middeleeuwen, voor
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welke de hele maatschappijstructuur stond of viel met de eed. Men mocht
dus van overheidswege de verleiding niet te groot maken.
Dit zou Alva in 1568 doen, toen hij een voor die tijd ongelooflijk hoge
belasting bedacht, de zogenaamde 10e penning op de waarde van elke
handelstransactie en door zijn besliste dwang op de Staten, die toch
recht van medezeggenschap bezaten, een wet creëerde, die in de ogen
van de meeste burgers staatsrechtelijk geen gelding bezat. Toen door
de wijze van uitvoering bovendien de eed schering en inslag werd, ja
toen protesteerden de bisschoppen van Vlaanderen terecht tegen de
onontkoombare en niet op te lossen gewetensverwarring, die deze eedaflegging moest teweegbrengen. Wanneer Bakhuizen van den Brink dan
nog van hypocrisie durft spreken, toont hij op dit punt geen begrip te
hebben van de 16e eeuwse maatschappij. 16 )
In 1543 stonden de zaken echter heel anders. Vooreerst bewandelde
de regering staatsrechtelijk de goede weg. Zij liet in de 10e penning
op de handelswinst aan de Staten het laatste woord. Vervolgens stelde
zij de belasting laag. Zij kon in een vol jaar nooit een half procent van
het kapitaal te boven gaan. Ten derde spaarde men de zaken der nietkapitaalkrachtigen. Ten vierde eiste men bij de voorgestelde werkwijze
der schattingscommissie van niemand in eerste instantie een eed.
Tenslotte kregen de Staten het in hun hand om door toevoeging van
eigen commissarissen, zoals b.v. Zeeland vroeg en verkreeg, in deze
taxatiemethode, die toch steeds min of meer een gissing bleef, de schatting
naar de minimumgrens te drukken. Wanneer men dan nog met de "quade
eed" als een doorslaand argument naar voren kwam, mocht men zich
afvragen, of dit wel een serieus bezwaar was. Zeker, er zouden valse
eden gedaan worden ; daar viel niet aan te twijfelen. Maar bij de onrechtvaardige toestand der heersende belastingen had men de plicht te
overwegen, of men dat risico maar niet lopen moest, en door het uitdenken van steeds betere controlemiddelen en zware straffen de valse
eed te vuur en te zwaard achtervolgen. Neen, wanneer nu en ook later
in 1556 bij Philips het eedargument naar voren wordt gebracht, is het
een mengsel van onverantwoordelijk conservatisme, en van hypocrisie
der rijke handelsklasse, die veel stemhebbende stadsmagistraturen beheerste.
Bij de nieuwe petitie bleken alleen Vlaanderen, Brabant, Zeeland en
het Doornikse bereid het nog eens met de penning op het roerend goed
te willen proberen. In Henegouwen voelde er dit keer het meerendeel
der stemhebbenden ook voor; geestelijkheid, adel en de kleine steden
keurden het goed, hoewel zij het percentage voorzichtig van 10 tot 5 %
verminderden. Bergen, de enige belangrijke koopstad in dit gewest,
le

) R. С Bakh. v. d. В., Studiën en Schetsen, I, p. 470 vlgg.
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weigerde echter halsstarrig zich daarbij aan te sluiten. Z o ging het vlug
bergaf. In 1545 brachten Vlaanderen en Brabant nog een betrekkelijk
kleine som op door middel van de twee tienden en hiermee verdwijnt
voorlopig de penning op het roerend goed, tot zij in April 1555 plotseling
weer opdook in Vlaanderen, dat geheel op eigen initiatief een bede
volgens deze methode betaalde. De 10e penning op het onroerend bezit
handhaafde zich echter in verschillende gewesten tussen andere belastingvormen door.
Bij de penning van 1543 en 1544 valt nog een verschilpunt te constateren. Stelde men de eerste keer een minimumgrens van 1000 gulden
kapitaal, het volgend jaar drukten de instemmende Staten dat bedrag
omlaag tot 300 gulden. Bovendien legden Vlaanderen en Brabant een
belasting van 10 % op de inkomens van alle bedienden, die boven kost
en inwoning nog een salaris in geld ontvingen. 1T ) Blijkbaar zocht men
de weg van de minste weerstand, liever dan op de grotere kapitalen meer
druk uit te oefenen.
Voor een goed begrip en een billijk oordeel over het 16e eeuwse belastingwezen moet er op gewezen worden, dat deze laatste zin in onze
oren een heel andere klank heeft als toen. Wanneer een handelsstad
verklaarde, dat haar bedrijf helemaal onbelast diende te blijven, omdat
juist de handel de rijkdom vormde der Nederlanden en daarom niet
beknot mocht worden, ontdekten nuchter denkende koppen hierin heel
goed een sofisme, ofschoon men vaak gedwongen was zich bij deze
sententie neer te leggen, als zo'n plaats een stem bezat in de Staten.
Doch dat men grote inkomens ook proportioneel hoger kon belasten,
was in die tijd een werkelijk onbekend feit. Voorzeker streefde men er
naar om van beslist arme mensen althans geen directe belastingen te
vragen, hoewel zij natuurlijk gebukt gingen onder de levensmiddelenaccijnzen, waarin men maar steeds doorging de meeste extra-bedes te
verwerken. Het idee van een systematische progressie is echter een
uitvinding geweest, aan later eeuwen voorbehouden. Wat de theorie
betreft, heeft, voorzover ons bekend, slechts één man in die tijd de
progressie voorgestaan, de Spaanse theoloog Alphonsus a Castro.i 8 )
Maar zijn stem drong noch tot de praktische bewindvoerders, noch tot
de andere theoretici door.
Typerend voor de toenmalige denkwijze is het voorstel, dat Delft in
17

) Door een verkeerd begrijpen van de enigszins vreemde terminologie menen de
uitgevers van de Recueil des anc. ordonn. ten onrechte, dat Vlaanderen hier de 20e p.
vroeg van de koopmanswinsten en de 30e p. van de bediendensalarissen. In beide
gevallen was het de 10e p. (2e sér., V, p. 30).
18
) D. Beaufort, Alf. a Castro als bron voor Hugo de Groot's „Mare liberum"
(Collect Franc. Neerl., 1927, p. 215 vlg.).
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1553 ter Hollandse Statenvergadering deed. Men moest, zo betoogde
deze stad, nu eindelijk eens de werkelijk rijken tot betaling brengen.
Om hiertoe te geraken kon men in elke gemeente of elk kwartier voor
aanstaande burgers in samenwerking met iemand van buiten de taxaties
laten verrichten. De heffing zou dan plaats hebben volgens deze schaal :
1
wie beneden de fl. 50 bezat, betaalde І2 schotpond. Het schotpond drukte
hier geen bepaalde waarde uit, doch diende als eenheid van verhouding.
Wie beneden de fl. 200 bezat, 1 schotpond; van fl. 200—400: 2 ;
fl. 400—600: 3 ; enz. Wie fl. 8000 bezat of meer : 25.
Zoals men ziet, heeft hier het omgekeerde van progressie plaats. En
toch was Delft's voorstel een beslist vooruitstrevende gedachte, die ten
doel had de nieuwere kapitaalvormen te treffen. Delft speelde in deze
jaren meer het enfant terrible, dat de Haagse Raadszaal bij tijd en
wijle de ergernis en schrik op het lijf joeg. Waarschijnlijk kwam deze
gesteltenis voort uit het feit, dat de stad niet lang geleden door brand
was verwoest, van welke ramp het zich slechts langzaam herstelde. Z o
zal Delft noodgedwongen een heldere blik gekregen hebben op de rijke
bewoners in de andere steden van Holland.
Het behoeft bijna niet apart gezegd te worden, dat de Staten dit
voorstel volkomen verwierpen, en zo snel mogelijk in de archieven deden
verdwijnen, alleen al wegens de tamelijk fijne taxatie, die er in lag
opgesloten van het onzichtbare, roerende kapitaal.
Een andere poging om nieuwe bezitsvormen te treffen werd met meer
succes bekroond. Verschillende gewesten trachtten vat te krijgen op
rentegevende papieren. Gezien de angst voor de openbaarmaking trok
men een scherpe distinctie. Sommige stukken stonden min of meer
publiek op naam. Zo de rentebrieven die waren uitgegeven op stad, ge
west of kroondomeïn. De bankobligaties echter konden niet achterhaald
worden zonder openleggen van de particuliere boeken. Hiervan zag men
af. De meer publieke papieren moesten in verschillende gewesten onder
het juk door.
Een eigenaardige moeilijkheid deed zich hierbij voor. Door de historische groei had men in 1543 de ons enigszins vreemd aandoende
verdeling gekregen tussen een penning op onroerend en roerend goed.
Onder welke categorie vielen deze stukken ? Algemeen rangschikte men
ze onmiddellijk bij het onroerend bezit, waarschijnlijk omdat juist al de
publieke obligaties tenminste oorspronkelijk gegarandeerd werden door
hypotheken op onroerend goed, terwijl men uit de opbrengst van dit
bezit de rente betaalde. Nu was dit echter in de 16e eeuw zeker bij
de stadsschuld niet meer uitsluitend het geval. Deze stukken hadden door
de frequentie der uitgeschreven leningen een zwevend karakter gekregen,
terwijl de rente ervan gewoonlijk werd opgebracht door stedelijke
5
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accijnzen op levensmiddelen.
Zo verwondert het ons niet, dat, toen Mechelen in 1543 zijn lijfrenten
eenvoudig onder de 10e penning op het onroerend goed liet vallen, de
houders een protestactie begonnen tegen wat zij noemden een willekeurige
onderbrenging. Toch konden zij niet op tegen de algemeen postvattende
mening en na enige jaren besliste de keizer ten voordele van Mechelen.
Het resultaat van de belastinghervorming was in haar geheel genomen
vrij pover. Gedrongen door de gevaarlijke toestand, waarin deze landen
in het jaar 1543 verkeerden — zowel uit Frankrijk als uit Gelre rukte
de vijand op — zwichtten enige Staten. Spoedig keerden ook zij weer
tot de oudere vormen terug. Het streven van de centrale regering lijkt
ons niet volhardend genoeg te zijn geweest en hoe meer wij naar het
einde van Karel's bewind komen, hoe meer zich de gewesten vastwerkten in hun uitputtende overbelasting van de zwakste objecten. Het
woord was nu aan Philips. W a t zou hij doen?
Het is jammer dat wij in het volgend hoofdstuk niet direct kunnen
overgaan tot de fiscale strijd van den nieuwen koning met de Staten.
Er bestaat in de historiographie een vastgegroeide mening zowel over
de positie van de hoge adel als over de samenwerking der gewesten
in deze strijd. Toch leverde men nooit de nodige bewijzen voor die
stellingen. Wij mogen de bestaande opvatting bijgevolg voorlopig niet
aanvaarden. Mocht zij waar blijken, des te beter. Maar als zij eens niet
waar was ? Wij dienen in ieder geval met een onbevangen blik de feiten
na te gaan. Dit lijkt in de gegeven omstandigheden niet mogelijk, tenzij
wij eerst een kort onderzoek instellen naar het bewijsmateriaal, waarop
zich de mening grondt, en naar de verhouding, die er rond 1555 bestond
tussen hoge adel — Staten, en tussen de gewesten onderling. Zo alleen
is er kans een objectieve basis te krijgen, om de komende strijd te volgen.

HOOFDSTUK IV

D E VERHOUDING V A N D E HOGE ADEL T O T D E S T A T E N ,
E N V A N D E G E W E S T E N ONDERLING
Hoewel de Statenvergaderingen uit de jaren 1555-1559 nooit aan een
algemeen onderzoek zijn onderworpen, is het toch te begrijpen, dat
hieromtrent enige vaste opvattingen bestaan. Immers in later jaren vinden
wij een duidelijk zichtbare ontevredenheid in alle lagen van de bevolking
tegen de regering van Philips. En de hoge adel, die deze gisting zeer goed
kende, drong toen aan op een bijeenroeping van de Staten-Generaal. 1 )
Nu ligt het enigszins voor de hand te menen, dat de adel deze gedragslijn vanaf de eerste jaren van 's konings bestuur heeft gevolgd. W i j
hebben echter meer dan een veronderstelling. Wij hebben een bewijs
in de woorden van Granvelle, die toch geacht kan worden volkomen
op de hoogte te zijn geweest van wat er in de jaren 1555-1559 omging
in de Nederlanden. En op dit bewijs steunt de mening der historici.
Granvelle komt in latere brieven herhaaldelijk terug op de verhouding
van adel tot Staten in deze jaren, en de synthese van zijn uitlatingen
is : de Grands Seigneurs begonnen toen de Staten te verenigen en te
domineren, om ze in dienst te stellen van hun anti-Spaanse en egoistische
motieven. N u verdient Granvelle's oordeel steeds de volle aandacht.
Toch zou het kunnen zijn, dat in deze zelfs hij zich vergist. Ook hij
immers stond enige jaren later voor het feit van de algemene ontevredenheid in de Nederlanden. Daarbij kwam nog een persoonlijk ressentiment
tegen de hoge adel, die hem met taaie energie had weggewerkt. Is zijn
oordeel door deze gebeurtenissen wellicht beïnvloed?
Laten wij beginnen met enige van zijn uitlatingen nader onder de
ogen te zien.
17 Maart 1560 schuift Granvelle uit Brussel aan Philips over de nog
!) Cfr. Weiss, Pap. d'État, Vll-VlII, passim; Gachard, Corr. de Philippe II, I,
passim.
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steeds merkbare nadelige gevolgen van de door hem afgeraden StatenGeneraal met algemene besprekingen van 1557. 2 ) Hij roept in herinnering, hoe ook in de aanvang der regering van Maria van Hongarije
een dergelijke vergadering dezelfde nasleep had gehad, en gaat dan
verder :
„God moge hun vergeven, die het aan Uwe Majesteit hebben
aangeraden. Zij hadden óf een kwade bedoeling erbij óf zij wisten
niet wat zij deden . . . . " 3 )
De inhoud van die kwade bedoeling heeft hij tevoren al gesuggereerd :
htm eigen invloed te doen toenemen en de autoriteit van den vorst
omlaagdrukken, juist als dat bij Maria het geval was geweest.
29 Aug. 1563 schrijft hij aan Philips:
„Het request . . . . aan Parma . . . . heeft dezelfde strekking als dat,
wat zij opstelden met M. de Lalaing zaliger bij het vertrek van
den k e i z e r . . . . 4 ) Nu voegen zij er nog als redmiddel aan toe de
Staten bijeen te roepen, om aan hen de nood voor te leggen, opdat
zij door gezamenlijke beraadslagingen er in voorzien, zoals bij de
9'jarige bede, die zo nadelig en gevaarlijk was voor U, zoals U
bekend is, en gelegenheid bood tot zo krasse brutaliteiten, door
het volk dingen te laten zeggen en voorwaarden te doen stellen,
die geen hunner, en met reden, apart had durven uiten." 5 )
H Maart 1583 schrijft Granvelle aan Morillon, bisschop van Doornik:
„ . . . . l'an 57. contre mon advis, l'on assembla les Estatz généraulx
pour traicter avec eulx joinctement, et lors l'on feit dire et prétendre
par la multitude ce que nul en particulier eust osé mectre en avant.
Et là fut en effect la confirmation de la lighe et que l'on donna
l'administration des aydes (les tyrant des finances de l'auctorité
du maistre) aux marchands que prestoient argent avec intéretz aux
Satrapes pour le prouffit qu'ilz faisoient ; . . . . et despuis tousiours
toutes mauvaises poursuyttes se faisoient au nom des Estatz gêné'
») Weiss, Pap. d'État, VI, p. 24 vlgg.
3
) „perdónelo Dios á los que lo aconsejaron á V. M. que ó no lo hiziéron con buena
Intención, 6 no entendieron lo que hazian...." (ibid., p. 27).
*) Hier wordt gezinspeeld op de remonstranties van 1556.
6
) „El escripto.... á Madama.... va al camino del escripto qu hiziéron con M.
de Lalaln, que sea en gloria, quando S. M. Cea sta memoria se partió.... Y agora .
afladen lo de convocar por remedio los estados y proponerles la necessldad para que
la provean ellos juntándose para tractar desto, como en la ayuda novenal tan prejudicial
y dafiosa á V. M. como ha entendido, y que ha dado prlndplo á tantas desvergüenzas,
haziendo dezir al pueblo y poniendo por condiciones lo que ninguno dellos de razón
osarla dedr en particular" (Weiss, Pap. d'État, VII, p. 183 vlg.).

68

raulx. sans leur sceu, mais à la volente desditz Satrapes et des
β
marchands confédérez ; . . . . " )
Tenslotte in een brief aan Margaretha van Parma, 8 April 1583 :
et retourneroit par ce ledit d'Oranges en son vieil jeu, de se
faire chief des Étatz de Brabant, et que ceulx de Brabant le fussent
des autres Etatz, estant ce que plus nous convient de les séparer,
pour amender la faulte que se fit (comme Vostredite Altèze Га
souvent entendu) l'an 57." 7)
Bezien wij deze uitlatingen in de tijdsvolgorde, dan valt direct op
een gestadige groei, die het gebeuren in zijn geheugen aanneemt. Hebben
wij hier misschien een voorbeeld voor ons van wat men wel eens
noemt : emotioneel-causaal-denken ? Een eenvoudig voorbeeld : Iemand
doet een onverwachte daad. Nu is iedereen, die de persoon in kwestie
kent, geneigd om te zeggen : eigenlijk had ik altijd wel gedacht, dat
hij nog eens zoiets zou doen. Denk eens aan die en die dingen, die
vroeger gebeurd zijn. Zo'n redenering kan juist zijn ; maar gewoonlijk
zal er tussen de verschillende feiten meer verband worden gelegd dan
men strikt verantwoorden kan. Dit is een gevolg van onze neiging om
steeds causaal te denken. Deze neiging nu wordt nog veel intensiever,
wanneer zij is opgezweept door sterke passies van haat of liefde, en
vooral bij een ressentiment, dat zich nooit bevredigen kan. In deze
laatste toestand nu verkeerde Granvelle na zijn vertrek uit de Neder
landen. Hiermee moeten wij rekening houden. Onderzoeken wij nu nog
eens zijn mening.
De brief van 1560 is tamelijk onschuldig. Als wij bedenken, dat
Granvelle steeds fel tegen een Staten-Generaal met algemene bespre
kingen is gekant geweest, behoeven wij achter zijn knorrige verzuchting
niet veel meer te zoeken dan : waarom hebt U, Philips, toch geluisterd
naar de raad van onkundigen?
Naarmate echter de oppositie tegen zijn persoon en later tegen het
hele Spaanse bewind groeit en zelfs in opstand overslaat, valt daarmee,
althans naar de tijd genomen, het feit samen, dat de vroegere gebeurtenis
in zijn hoofd een steeds vastere gestalte aanneemt, tot de intrigue van
1583 toe, die er zo uitziet: De hoge adel, met name Oranje, heeft misbruik
gemaakt van zijn macht, die hij speciaal in de Brabantse Staten bezat.
Met behulp van dit gewest begonnen zij de overige Staten te verenigen
e

) Poullet-Piot, Coir, de Granvelle, X, p. 97. Reeds In 1574 drukt Granvelle zich
in gelijke termen uit (Groen, Archives, V, p. 33).
7
) Coir, de Granv., X, p. 132.
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en te domineren. Zij lieten hen de oppositie voeren, terwijl zij zelf
buiten schot bleven. De gelden der toegestane bede kregen de rijke
kooplui te administreren, terwijl dit vroeger steeds onder den vorst zelf
had geressorteerd. Ook hier zaten de hoge edelen (les Satrapes) achter.
Zij hadden schulden staan bij de „marchands" en gaven hun het bedegeld over. Op deze wijze kwamen zij tegelijk hun schuldeisers in het
gevlei en ontnamen aan den koning de hem rechtmatig toekomende
financiële macht. Praktisch kwam dus reeds in deze jaren het verbond
(la lighe) tot stand van adel. Staten en kooplieden.
Zo gezien lijkt het niet alleen gerechtvaardigd, maar een strikt
historische eis om ons dan eerst bij Granvelle's oordeel neer te leggen,
wanneer wij het, aan de feiten getoetst, waar mochten bevinden, en niet
eerder.
Alvorens tot de Statenbesprekingen zelf over te gaan, is het nuttig
een kleine kansberekening te maken omtrent enige onderdelen van
Granvelle's betoog. W a s het waarschijnlijk, of bestond zelfs maar de
mogelijkheid, dat de adel in deze jaren de Staten zou domineren?
Hoe was de verhouding van de gewesten onderling ? Konden zij tot
zulk een samenwerking komen? Tenslotte: nam Brabant inderdaad een
zodanige positie in, dat het de leiding zou kunnen nemen in een
eventuele vereniging der gewesten?
De hoge adel had zich volgens de opzet van de Bourgondische vorsten
tot een aparte hofklasse ontwikkeld. In deze kring te worden opgenomen
was het ideaal van eiken jongen edelman uit de voornaamste Bourgondische 8 ) geslachten. De verheffing tot ridder van het Gulden Vlies
bezegelde dit streven. Zij werden de „cousin", de „neeve" van den
vorst. In zijn dienst moesten zij hun persoon en werkkracht stellen.
Hij begunstigde hen wederkerig met hoge ambten en titels. Aan hun
bezittingen werden de meest uitgezochte prerogatieven gehecht, ala
prinsdom, graafschap of markiezaat. De geslachten der Bourgondische
Vliesridders, deels van oude inheemse adel, deels zoals de Croy's en
de Nassau's door vorstengunst hier gevestigd, waren snel uitgegroeid
tot een heel eigen kaste, onderling door huwelijken verbonden.
Hoewel door geboorte of verkregen bezit leden van een of ander
Statenlichaam, hadden zij zich bij de dualiteitstoestand van gewestelijk
bestuur en centrale regering overgegeven aan den vorst en namen zij
niet meer deel aan het Statenbestuur. Als vertegenwoordigers van de
regering traden zij de Staten tegemoet in hun hoedanigheid van provincie8

) Op de duur kwamen er ook Spaanse en Italiaanse edelen In. Cfr. het overzicht,
dat Plrenne geeft (Histoire de Belgique, III, 3e éd., p. 191 vlgg.).
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gouverneur of lid van de directe vorstenraden. Hun recht om in de Staten
zitting te nemen gebruikte de koning en zij met hem om zijn hoge wil
tegenover de gewesten door te drijven.
De Staten begonnen langzamerhand die tegenstelling te voelen en in
de moeilijke jaren rond 1550 was de verhouding niet steeds sereen.
Enige voorbeelden zullen dit duidelijk maken.
Karel V was, toen hij sinds 1542 voor zijn oorlogen steeds meer
beden nodig had, de Staten tegemoet gekomen door goed te keuren, dat
in de extra-beden, voor de krijgskosten bestemd, de exempties van
geestelijkheid en adel vervielen. Holland liet bijgevolg voortaan ook de
bezittingen van Egmont, Oranje en Hoome in dit gewest meebetalen.
Op verschillende juridische titels begonnen deze edelen hiertegen een
proces voor de Grote Raad van Mechelen. Hun onwil kwam echter
eigenlijk voort uit de overweging, dat zij door de geregelde en slecht
betaalde dienst aan hun vorst reeds vele financiële offers moesten
brengen, en daarom vrij dienden te blijven van dergelijke belastingen.
Bij Karel's aftreden waren deze processen nog niet beslist. Zolang het
geding liep, inden de Staten eenvoudig door in de steden en dorpen
van de drie edelen. Weigering hielp niet veel, want Holland paste al
spoedig „parate" en zelfs „rigoureuze" executie toe.
Toen Philips nu naar de Nederlanden kwam, namen de drie edelen
hun kans waar om van den jongen vorst een gunst te krijgen. Nog
vòòr de regeringsoverdracht beloofde hij hen in Holland te eximeren,
en wel met terugwerkende kracht. In later jaren, toen de opstand was
uitgebroken, zou Granvelle hun deze daad bitter verwijten :
ce
à quoy pressarent une foys Sa Majesté les comtes d'Aigmont et de
Homes, et prince d'Oranges, sur les procès qu'avoient contre eulx les
estatz d'Hollande, et à quoy ilz amenarent Sa Majesté, à son si grand
prejudice." β )
Toch was de exemptie niet van alle redelijkheid ontbloot. De keizer
had bij zijn berooide financiën geen kans gezien om hen voor hun waarlijk
grote diensten naar behoren te betalen. Van de andere kant begrijpt
men licht de verontwaardiging van Holland. Het terug te betalen bedrag
beliep ongeveer fl. 70.000. Om nu tegenover dit gewest zoveel mogelijk
billijk te blijven, bepaalde Philips in 1556, dat deze som in korting kon
worden gebracht op de eerstvolgende bede. Bovendien mocht men van
alle toekomstige beden de edelenquote aftrekken. Tenslotte bleef het
Holland vrijstaan tegen de koninklijke beslissing in Mechelen te procee
) Buil. С R. H., Ie sér., 4 (1841) p. 114. Voor het gemak zelden wij zonder
meer, dat de 3 edelen werden geëxlmeerd. Er dienen enige restricties gemaakt, die in dit
verband echter niet ter zake doen. Bi] Egmont b.v. bleef een belastingplicht drukken
op enige dorpen, die onder de schlldtalen lagen.
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deren. Het zou niet de eerste keer zijn, dat een Bourgondisch vorst
daar een geding verloor.
De concessie van Philips was ongetwijfeld royaal en op het eerste
gezicht zou men verwachten, dat Holland er genoegen mee nam. In
werkelijkheid lagen onder deze beslissing allerlei voetangels en klemmen
verscholen. De koning had meer zijn hart dan zijn hoofd geraadpleegd.
Om dit duidelijk te maken stelden de Staten een doleantie op. De
„Steden, Landen en Vlecken" van de drie edelen, betoogde het gewest,
waren „Lidtmaten van Hollandt" en moesten meebetalen in de defensie'
onkosten. Zo had ook de keizer het gezien. De weg, die de koning
insloeg, was een schijnweg en zou grote schade toebrengen zowel aan
Philips als aan Holland. Immers de oorlog moet toch betaald worden
en de beden zullen nu noodgedwongen stijgen. Hiertegen zou de koning
kunnen opwerpen, dat die zwaardere beden slechts weinig ten laste
van Holland kwamen, omdat zij gelijkelijk over alle gewesten werden
verdeeld.
Deze objectie onderving de doleantie slechts op zwakke wijze. Zoals
wij vroeger geheel op ons zelf stonden vóór onze inlijving in de Bourgondische monarchie, verklaarde Holland, zo kan het ook in de toekomst
weer worden, „by Huwelijck, partage en diergelycke" en dan zitten wij
er alleen mee. Tegen de mogelijkheid, die de koning openliet, van een
proces voor de Grote Raad, stond Holland's antwoord sterker : Door
U w daad wordt de hangende procedure te niet gedaan en bij een nieuw
proces draaien de rollen om. Wij worden eisers, terwijl wij nú gedaagden zijn. Daardoor zou in een lang proces (en hiervan had Mechelen
slag!) steeds maar hangende blijven, wat wij nu „realyck hebben."
Het grootste nadeel dreigde echter voor Holland uit een heel andere
hoek en dat zagen zij met schrik aankomen. Na veel moeite was het
gewest zover gekomen, dat het exemptieverzet van adel en geestelijkheid
luwde. Maar nu werden velen weer „wacker". Zouden koning en Staten
hiertegen bestand blijken ? Het begon al direct bij een hogen edele.
Aremberg zette zich aan de studie der vrijheidsbrieven van Oranje.
Onder diens bezittingen stond zonder meer genoemd „Polsbroek" een
dorp op de grens van Utrecht en Z. Holland, ten N. van Schoonhoven.
Nu behoorde een deel van Polsbroek aan Vrouwe van Aremberg. Hoewel
de bedoeling der exemptie zich blijkbaar slechts uitstrekte tot Oranje's
deel, weigerde Aremberg te betalen. De Staten protesteerden in een
brief aan Vrouwe van Aremberg : de inwoners, „gelegen onder hare
Jurisdictie" moesten gelijkelijk met de andere onderdanen van Holland
contribueren. Aremberg bleef weigeren en zond een request aan den
koning, om de zaak tenminste te laten rusten tot hij uit de oorlog terugkeerde en zijn recht persoonlijk kon verdedigen. Enige ingezetenen uit
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het dorp, die al door de Staten waren gearresteerd, wilde hij ontslagen
hebben. Zo gebeurde. Savoye gelastte de gijzelaars vrij te laten en
voorlopig niets tegen Polsbroek te ondernemen.
Bij dit ene geval bleef het niet. In October 1556 deed Jan van Culemborg. Seigneur van Opmeer, te Mechelen een proces inschrijven namens
zijn vrouw Agatha van Alkemade om vrij te zijn van bedebelasting voor
de „seigneuries de Zevenhuyse et de Zegwaard", tussen Gouda en
's-Gravenhage.
Goed voorgaan doet goed volgen! Het begon spoedig in Holland
weigeringen te regenen zowel van geestelijken als van edelen. De
Staten hielden over het algemeen vast en antwoordden met een stortvloed van executies. Doch dit alles hadden zij in ieder geval aan Oranje.
Egmont en Hoorne te danken.
Ook de gouverneur van Holland, Maximiliaan van Bourgondië, markies
van Vere, ofschoon een zeer loyaal regent met hart voor zijn gewest,
kwam de Staten niet in het gevlei. Wanneer men te lang treuzelde met
een bede of te veel onderbood, verscheen hij zelf in de vergadering
en trad tactisch, maar krachtig op om de koninklijke propositie door te
drijven. In de meest spannende bijeenkomsten kwam Reinoud van
Brederode, de nieuwe deken van de Vliesorde, namens de Brusselse
regering over om aan de onderhandelingen van den gouverneur kracht
bij te zetten. 1 0 )
Een lichte verwondering zou niet misplaatst zijn, wanneer althans
Holland in deze jaren zich, met name in een bedekwestie, aan de hoge
adel had overgegeven.
Ofschoon er ook uit gewesten als Vlaanderen en Gelre markante
staaltjes te noemen zijn, gaan wij nu direct over tot het voor ons doel
zeer belangrijke Brabant. Had dit aloude hertogdom zich omstreeks
1550 opgewerkt tot, zoals Pirenne het noemt, de „leader" van alle Nederlandse gewesten? 1 1 ) En had bovendien de hoge adel Brabant in zijn
hand?
Wat het eerste punt betreft, de waarheid is, dat dit gewest niet eens
zichzelf kon leiden, laat staan anderen. Tegen de tijd, dat de overige
provincies klaar waren met een bede, moest Brabant gewoonlijk nog
beginnen met het bepalen van zijn houding. Gedeeltelijk lag dit aan de
manier van vergaderen. De verschillende stemhebbende leden stonden
hier namelijk in een zeer los verband. Wanneer de regering een bede
10
) Zie voor deze kwesties
Gaillard, Invent, des mémoriaux
Arch, den Haag, Hof ν. Holl..
" ) Histoire de Belgique, Ш,

met Holland : Goes, Resol. Holl., III-V, passim :
du Grand Conseil de Malines, I, p. 103, 108 ; A. R.
no. 1091 ; Bruss. Arch. Aud., no. 219, f. 208 vlgg.
3e éd., p. 206.
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had gedaan, kwamen eerst de prelaten en de edelen, de Ie en de 2e
stand, bij elkaar. Waren deze het eens geworden, dan stuurden zij hun
concept, opinie genaamd, naar de vier hoofdsteden, Brussel, Antwerpen,
Leuven en 's-Hertogenbosch, die tezamen de 3e stand van Brabant
vertegenwoordigden. De steden gingen nu ieder afzonderlijk vergaderen,
daarna samen en dan pas traden zij in communicatie met de eerste en
tweede stand. Op zichzelf reeds een lang proces.
Voor het grootste deel had Brabant's treuzelen een andere reden :
de autonomie der onderdelen, waardoor het gewest meer op een statenbond leek dan op een staat. Adel, geestelijkheid en steden stonden in
dit vrijgevochten middeleeuwse land zeer zelfstandig tegenover elkaar.
En in iedere stad heerste weer een sterke geest van onafhankelijkheid
onder de verschillende „leden", in Leuven vier, in de andere steden ten
getale van drie.
En juist op dit concreet onafhankelijkheidsgevoel komt het hier aan.
In theorie kon bijvoorbeeld ook in Holland ieder der stemhebbende leden
een bede tegenhouden. Bij dergelijke gewichtige besluiten was immers
steeds strikte eenstemmigheid vereist. Eenvoudige meerderheid telde niet.
Maar omdat in Holland het morele overwicht van de stem van de lagere
adel op die der steden vrij groot was en de adel zich gewoonlijk bereid
verklaarde de bede in een of andere vorm goed te keuren, kan men in
deze jaren Holland tot de soepele gewesten rekenen, 12 ) hoewel verschillende andere Staten, zoals Vlaanderen, nog veel sneller tot een besluit kwamen. Wanneer echter in Brabant b.v. het 3e lid van Antwerpen
eenmaal een bede weigerde, dan had het een sterke neiging om in die
houding te volharden, ook al drongen alle andere belanghebbenden aan
op toestemming.
De autoritaire Alva, die vóór 1559 vaak in de Nederlanden verbleef en zo Brabant kende, heeft deze situatie eens kernachtig getekend.
Toen hij later belastingen voor onbeperkte tijd door de Staten wilde zien
goedgekeurd, schreef hij aan Philips : zonder die onbeperkte duur zou
de koning, wat de verdediging van het land betreft, uitgeleverd zijn
aan de burgers van het 3e lid van Brussel en het 4e van Leuven. 1 3 )
Geen wonder, dat Brabant ten einde raad zich soms gedwongen zag
zijn Blijde Incomste een ogenblik te laten „slapen", zoals de term luidde,
door den vorst te vragen zelf in te grijpen en weigerende leden te „vervangen", wat praktisch wilde zeggen, juist te doen of die ook hadden
toegestemd. Tegen het einde van Karel's regering kwam dit zelfs herla

) Cfr. b.v. de tamelijk grote vrijheid, die Gouda aan haar Gedeputeerden ter Holl.
Statenverg. gaf: Goudsche Vroedschapsresoluties 1525-1560, uitg. A. Meerkamp ν.
Embden (Bljdr. en Meded. Hist Gen. 38 (1917) p. 98 vlgg.).
13
) Gachard, Corr. Phll., II, p. 23 vlg.
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haaldelijk voor. De keizer accepteerde dan het allegaartje van „opinies",
zocht de grootste gemene deler, die hij voor het Brabant's accoord uitmaakte en gaf de leden, die daarvan aanzienlijk afweken, enige weken
tijd om zich aan te sluiten, wat op het keizerlijk bevel gewoonlijk ook
gebeurde. 1 4 )
En dat gewest zou van 1555-1559 in de gelegenheid zijn geweest de
anderen te leiden ! Laten wij het niet a priori ontkennen — toestanden
kunnen snel veranderen ^- maar een kritisch onderzoek lijkt toch wel
gerechtvaardigd.
Ook de invloed van de adelstand op de overige leden van Brabant
blijkt hier wel miniem te zijn. Doch gesteld, dat die adel nog iets kon
bereiken in de vergadering, waren het dan Bergen, Oranje, Aremberg
of Megen, die rechtens zitting hadden in de Staten ? Neen, om speciaal
hier alle misverstand te vermijden, wijzen wij er met nadruk op, dat in
Brabant de hoge adel zelfs in het geheel niet deelnam aan beraadslagingen
over een bede. Dat was tegen alle usances. In de bestuursdualiteit vorst
~- Staten, die juist bij de beden tot uiting kwam, werd de hoge adel
geacht bij den vorst te behoren. W e l bleven zij lid van de Staten, zodat
zij de eindacten mede ondertekenden. Verscheen echter een Oranje of
een Bergen in de vergadering zelf, dan was het om als afgevaardigde
van de centrale regering een advies te geven of tot spoed te manen.
De leiders van de Brabantse Síaíenadel waren mensen als Jehan Courtreau, baron de Jauche en Ferry de Glimes, baron van Grimbergen ;
vooral de eerste. 1 б )
Toch lieten de hoge edelen zich tegen het einde van Karel's regering
niet zonder interesse van de gang der besprekingen op de hoogte houden,
om de eenvoudige reden, dat hun privileges meer en meer werden terug
gedrongen en zij mee moesten betalen voor hun Brabantse bezittingen.
Z o brak ook hier in 1554 een conflict uit, ofschoon veel minder scherp
dan in Holland.
Bij een bedevraag stelden de eerste en tweede stand voor het bedrag
te vinden gedeeltelijk door een heffing op de onroerende goederen, ge
deeltelijk door een belasting, die vooral op de levensmiddelen zou gaan
drukken. Bij dit laatste deel wilden zich de steden beslist niet neerleggen.
14

) Cfr. b.v. Brass. Arch. Aud., no. 673, passim.
) Men kan dit zeer precies nagaan in bundels, die zowel de voorlopige be
sprekingen als de eindacten bevatten, b.v. Arch. Den Bosch, A. 206, A. 207. Verdere
leden van de Brab. Statenadel waren van Oirschot, Disque, de Sérseles, van MoL
van Helmond, enz. Dit geldt trouwens niet alleen voor Brabant. Zo hadden in de Staten
v. Artois Granvelle en Bugnicourt rechtens zitting. Men zal hen echter alleen op een
of andere plechtige vergadering aantreffen, b.v. bij de afstand van Karel V. Dito voor
andere gewesten.
1Б
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De accijnzen waren in Brabant reeds veel te hoog. De eerste twee
standen helden tenslotte ook naar deze mening over en stemden toe om
de hele bede te lichten op de onroerende goederen.
Hiertegen protesteerden echter Oranje, Aremberg en Megen bij den
keizer en in hun verzet kregen zij gedaan, dat een deel van de lage adel
weer terugdraaide en zich bij het protest aansloot. Zij sloegen voor de
accijns wel te verhogen of terug te keren tot een oudere belastingvorm
op het onroerend goed, het zogenaamde schoorstenengeld, waardoor zij
minder zwaar werden getroffen. De keizer stelde na onderzoek de edelen
in het ongelijk. In een dergelijke belasting, meende Karel, zullen de
steden nooit toestemmen, en hun redenen zijn zo doorslaand, dat er
verder niet over gedisputeerd hoeft te worden ; bovendien
ne
voyant Sa Majesté que sans très grant inconvénient et altération du
peuple l'on y sceut parvenir, quoyqu'elle y voulsist procéder par auctoriβ
té". 1 ) De adel moest nolens volens buigen.
Bevonden wij dus bij Holland alleen een tegenstelling van hoge adel
tot Staten, na een beschouwing van de Brabantsche toestand komen wij
tegen meerdere onderdelen van Granvelle's betoog sceptisch te staan.
Dit gewest miste ten enenmale de innerlijke cohesie, die nodig was om
tegenover de andere provincies leidend op te treden. In bedevergade
ringen, en daarover gaat het juist bij Granvelle, kon bovendien de hoge
adel niet domineren in de Staten, omdat hij er part noch deel aan had ;
en in zoverre een Oranje of een Bergen zich zijdelings met de beden
bemoeiden, namen zij in Brabant eerder een houding van oppositie dan
van steun aan.
Hoe was vervolgens om deze tijd de verhouding van de gewesten
onderling ? Bestond er wellicht tussen hen een min of meer soepele
samenwerking, die door een handig politicus gemakkelijk kon worden
omgezet in een eenheidsfront van oppositie?
Bij het begin van Philips regering toonden alle gewesten zich erg
gesteld op autonomie in deze zin, dat men binnen de eigen grenzen
geen vreemdeling tot een publiek ambt wilde toelaten. Onder vreemdeling
nu verstond men in dit geval een persoon uit een ander gewest.
Vlaanderen weerde bijgevolg een Brabander, een Zeeuw of een Artesiër.
Althans zo drukken wij de toestand het eenvoudigst uit. Bij de grote
rechtsverscheidenheid in de Nederlanden werd natuurlijk niet volgens
een vast eenvormig systeem uitgemaakt, waarin precies de nationaliteit
van elk gewest bestond. Gold men bijv. slechts als Brabander, wanneer
men daar geboren was ? of kon men zich laten naturaliseren ? en zo ja,
le
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) Brass. Arch. Aud., no. 727, f. 176 vlgg.

hoe? Dit verschilde enigszins naar de gewoonten. Z o werd in Holland
en ook in Zeeland een aldaar niet geborene, die er een hoge heerlijkheid
bezat, wat het bekleden van ambten betrof, als inheems beschouwd. In
het algemeen kunnen wij echter zeggen, dat iemand uit een ander gewest
eenvoudig als vreemdeling gold.
Verschillende Staten bezaten dit privilege reeds, toen Philips aan de
regering kwam. Zij hernieuwden het onmiddellijk. Sommige andere
17
gewesten vroegen en verkregen hetzelfde voorrecht. ) Alleen Mechelen, dat zelf door zijn gerechtshof, waarin elk der Staten gaarne ver
tegenwoordigd was, een sterk „internationaal" karakter droeg, 18) werd
vaak uitgezonderd. Inwoners van Mechelen konden gewoonlijk elders
ambten aanvaarden. Algemeen liet men echter den vorst bij benoemingen
19
vrij, als het een Stadhouder of een Vliesridder gold. )
Deze privileges betekenden voor de Staten geen lege formules, maar
bittere ernst. Dat werd de koning gewaar bij de benoeming in 1557
van George de Brimeu, seigneur de Quierru, tot kapitein van het Gents
kasteel. De regering had bij de keuze van dezen overigens rasechten
inwoner van herwaarts over — het was een broer van Megen — ver
geten zich in een nauwkeurige genealogische analyse te verdiepen. D e
Vlaamse Staten deden dit wel en bevonden, dat Quierru in Brabant
was geboren. Een hardnekkige protestactie volgde, temeer omdat Brabant
in diezelfde maanden enige Vlamingen weerde. Philips en Savoye, die
voor dat belangrijke officie moeilijk een ander konden vinden, trachtten
de kwestie te sussen. Vlaanderen week echter niet en dreigde de hele
bede van 1557 te saboteren, als het zijn zin niet kreeg. Zo moest men
wel terug en in het najaar werd Vendeville, geboren en getogen Vlaming,
te Gent benoemd, ofschoon de regering dezen uitstekenden kenner van
de grensstreek liever vrij had gehouden voor een meer zuidelijke
post. 20)
Op dit punt waren alle gewesten het geheel met elkaar eens. D e
" ) Cfr. b.v. L. Devillers, Invent arch, de Mons, Π, p. 163: L Diegerick, Invent
de la ville d'Ypres. VI. p. 79; Goes. Res. Holl., IV. p. 118, 131.
18
) Cfr. b.v. A. R. Arch. Den Haag, St. v. Holl. vóór 1572. no. 2468.
le
) Het blijkt niet overbodig deze begripsbepaling van vreemdeling en Inheems
duidelijk uiteen te zetten. De uitgevers van de Recueil des anciennes ordonnances lezen
een desbetreffend privilege van Vlaanderen totaal verkeerd. Het regest, boven het stuk
afgedrukt luidt als volgt : „Décret . . . . statuant qu'à l'avenir nul ne sera admis à
l'exercice d'un emploi public en Flandre, s'il n'est pas né dans l'une des provinces des
Pays-Bas, sauf les stadhouders ou gouverneurs et les chevaliers de la Toison d'Or"
(2e sér., VI, p. 440). Het stuk zelf echter zegt uitdrukkelijk, dat alleen Vlamingen
worden toegelaten, en iemand uit een ander patrimoniaal gewest van herwaarts over
slechts dan, wanneer In die staat wederkerig Vlamingen worden aanvaard. Een uitzondering maakt men voor stadhouders enz.
*<») Bruss. Arch. Aud., no. 127. f. 36, f. 70; no. 153, f. 53; no. 221. f. 170. f. 236.
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Hollandse Staten lieten in 1555 niet toe, dat een Brabander bij hen
een officie pachtte, 2 1 ) terwijl Brabant zelfs de strijd aanbond met
Mechelen en in een heftige ruzie ten overstaan van den koning zelf
de vraag uitvocht, of een Mechelaar, die een Brabants ambt vervulde,
al dan niet ontslagen diende te worden. 2 2 )
Deze rage sloeg als een ziekte over op gewesten, die een dergelijk
privilege niet of tenminste niet op zo uitdrukkelijke wijze bezaten. Zowel
Gelre als Overijsel protesteerden bij een benoeming met een verwijzing
naar hun oude landrechten. De regering nam de kwestie in onderzoek,
doch was voorzichtig genoeg om hangende het geschil voor een juist
opengevallen plaats in Gelre een ingezetene te kiezen. 2 3 )
Ook op andere punten bleek dit toespitsen van wederzijdse afzondering
te bestaan. Wegens de oogstmislukking verbood Holland in het najaar
van 1555 de uitvoer van rogge en tarwe naar andere gewesten. Daar
de Nederlanden voor hun behoefte aan meel grootendeels, en bij een
mislukte oogst vrijwel alleen waren aangewezen op de Hollandse korenhavens, speciaal Amsterdam, betekende dit verbod een diepingrijpende
maatregel.
Enige weken later ontwierp hetzelfde gewest een uitvoerbelasting op
vis en andere levensmiddelen om met behulp hiervan zijn staatsschuld
te kunnen aflossen. Ook dit verdient, waar wij de verhouding der
Nederlandse gewesten beschouwen, onze bijzondere aandacht. Holland
toch had die schuld op zich moeten laden door de vele beden van de
laatste jaren. Door de exportbelasting betaalden dus feitelijk de andere
Staten een groot deel van de Hollandse quote. Later stelde het gewest
een heffing in op de turfuitvoer, wederom ten bate van een regeringsbede.
Vooral Brabant protesteerde tegen deze „onredelycke nyeuwicheyden",
zonder succes evenwel.
In November 1556 herhaalde Holland wegens een dreigende hongers
nood zijn verbod van korenuitvoer, dat het in de zomer had laten vallen.
Een enkele uitzondering slechts werd gemaakt voor kleine zendingen
naar het Brusselse Hof, waarmee de koning de ergste nood in de hoofd
stad kon lenigen. Zelfs verklaarde men de reeds gesloten, maar nog niet
uitgevoerde koopcontracten voor nietig. Zeer zeker deed Holland het
niet zonder reden, want ook in dit gewest was het gebrek groot. Met
het annuleren der contracten beoogde men tevens een speculatieve prijs
opdrijving te smoren. Savoye beperkte zich daarom tot een dringend
verzoek om uitvoer ; een beslist bevel durfde hij in deze omstandigheden
niet te geven.
»») Goes, Res. Holl., IV, p. 76. Μ ) Bruss. Arch. Aud.. no. 224, f. 158.
*>) Brass. Arch. Aud., no. 153, f. 71 vlgg. ; no. 741, f. 118.

78

Toch begrijpt men van de andere kant de felle verontwaardiging,
vooral in de zuidelijke gewesten, die de Amsterdamse markt bestormden.
Een proces in 's-Gravenhage en een brief van den koning aan Amster
dam waren nodig, voordat 's-Hertogenbosch tenslotte in Februari enige
vroeger gekochte hoeveelheden mocht uitvoeren. Lobith, Nijmegen en
andere rivierplaatsen trokken uit Holland's houding hun conclusies, toen
voor dit gewest enige schepen met graan de Rijn afvoeren. Men hield
de vaartuigen aan en dwong de kapiteins hun voorraden te verkopen.
Onmiddellijk overwoog Holland de represaillemaatregel van een verbod
van de zoutuitvoer.
Dergelijke bepalingen werden niet alleen door Holland gemaakt. Toen
Brabant, om de beden te kunnen opbrengen, een belasting legde op
„buitenlands" bier, trof het hiermede o.a. Nijmegen, dat een belangrijke
afzet had te Antwerpen. D e Nijmeegse klachten waren in deze jaren
dan ook niet van de lucht, waarbij deze stad zich op haar privileges
beriep. Natuurlijk had niet alleen Nijmegen privileges. Z o vinden wij
's-Hertogenbosch in allerlei processen gewikkeld, omdat zijn oude
voorrechten van tolvrijdom, nog wel in de Blijde Incomste verankerd,
door niemand werden gerespecteerd. Holland hield met zijn tollenaars
van Gorcum, Dordrecht en Hemert de Bosse rivierhandel gevangen.
Ook Gelre liet zijn slagbomen neer. Bovendien begon de Hollandse heer
van Waalwijk het vee te belasten, dat door zijn heerlijkheid van en naar
's-Hertogenbosch werd vervoerd. 2 4 )
Bij al deze feiten krijgt Granvelle's stelling wel een zeer fantastisch
aanzien. Wij zullen de bedevergaderingen van 1555-1559 objectief
trachten te onderzoeken, maar veel kans durven wij den bisschop niet
geven. Voor het nu volgend hoofdstuk hebben wij bijgevolg op twee
zaken tegelijk te letten. Vooreerst, waarin bestonden de belastingher
vormingen van de centrale regering, en welk succes bereikten zij bij de
Staten? Ten tweede, hoe gedroeg zich hierbij de hoge adel en welke
samenwerking kwam er tussen de gewesten tot stand? Het onderzoek
zal lang worden en veelomvattend ; wij mogen het echter niet uit de weg
gaan, omdat deze jaren ons de belangrijkste lijken uit de hele Statengeschiedenis der oude Nederlanden.
•*) Cfr. Goes, Res. Holl., Г , passim; Häpke, Nlederlând. Akten u. Urkunden, I,
passim ; ν. Zuljlen, Invent 's-Hertogenbosch, p. 698, 702 ; J. Sassen, Invent, charters
's-Hertogenbosch, no. 834 vlgg.; Bruss. Arch. Aud., no. 152, f. 17 vlgg.; no. 325, passim;
no. 694, f. 92 vlg. ; Arch. Den Bosch, A. 207, no. 57, no. 57a.
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HOOFDSTUK V

DE BELASTINGSTRIJD MET DE STATEN
Toen Philips II de regering aanvaardde, stonden de financiën slechter
dan ooit. Na een enkele poging van den keizer en de stadhouderes om
de nieuwe bezitsvormen aan te tasten, was men weer teruggevallen op
het oude systeem : belasting van het onroerend goed, en accijnzen.
Door deze constante druk op enige objecten met vrijlating van andere
zag de toestand er nog veel erger uit dan in 1543, en wel in twee
opzichten. Vooreerst waren de regeringsschulden zo hoog opgelopen, dat
de keizer aan zijn zoon een volslagen bankroet erfdeel naliet. Met kunst
en vliegwerk kon men wellicht de ineenstorting een of twee jaar rekken,
te ontkomen viel zij niet, tenminste als men op de oude wijze voortging.
Vervolgens verkeerden ook de gewesten in een financiële positie, die
langzamerhand ondragelijk werd. Men kon toch niet steeds doorgaan
met nieuwe heffingen op onroerend goed en elk jaar hogere accijnzen.
Twee lichamen moesten de kwestie aanpakken : de centrale regering
en de Staten van de onderscheiden gewesten. De mislukkingen van den
keizer en van Maria van Hongarije hadden immers duidelijk bewezen,
dat op het stuk van geld de Staten hun volle medezeggenschap eisten
en zich zeker niet door een nieuwe, nog weinig gezagvolle regering op
zij zouden laten schuiven.
Mocht Philips tenminste op een soepele medewerking rekenen, nu het
schip op zinken stond? Het antwoord is niet moeilijk. Wel waren de
Staten overtuigd van de plicht om de regering ook nu financieel te
blijven steunen. Allen legden er de nadruk op, dat zij volgens hun eed
de plicht hadden hun wettigen „Heer ende Prince" met „lyf ende goede"
bij te staan, en zij waren bereid de daad bij het woord te voegen. Anders
stond het echter, waar het de hoognodige hervormingen gold. Een
dergelijk breken met oude toestanden is uit de aard van de zaak voor
een zo veelhoofdig en weinig homogeen lichaam als de Staten in alle
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gewesten vormden, zeer moeilijk. Elk lid kon voor de dag komen met
een serie redelijke bezwaren, die in ieders stand of werkkring een dergelijke maatregel meebracht. De simpele uitbreiding van het bestaande
stelsel over adel en geestelijkheid bracht reeds zeer gecompliceerde
moeilijkheden mee. Hoe zou dit worden bij een werkelijke revolutie in
het belastingwezen ?
Een nog groter bezwaar was, dat met dit achteruitdringen van de
geprivilegieerde standen de invloed der steden en met name der stadsmagistraten in alle Staten vanzelf toenam. Met hun meerdere kennis
van handel, industrie en geldwezen viel het hun niet moeilijk ook onredelijke bezwaren zó aan adel en geestelijkheid voor te leggen, dat deze
er over het algemeen weinig tegen zouden weten in te brengen.
Nog een ander argument konden de Staten naar voren brengen ; of
liever, niet naar voren brengen, maar er zich toch practisch door laten
leiden : zou niet elke hervorming, die zich aan de veranderde tijden
moest aanpassen, noodzakelijk tegelijk een machtsverschuiving betekenen
van de gewestelijke besturen naar de centrale regering ? En als dit
wellicht te verhelpen was, door de nieuwe belastingen b.v. slechts voor
twee of drie jaar tegelijk goed te keuren, moeilijker omzeilde men het
volgende bezwaar. Moesten de Staten niet ten opzichte van elkaar hun
autonomie opgeven? Zij zouden toch met een zekere eenvormigheid te
werk dienen te gaan, en niet zoals tot dan toe ieder volgens eigen wijze
en inzicht een bede kunnen opbrengen. De jaren 1543 en 1544 hadden
hun de ogen voldoende geopend, als dit tenminste apart nodig was.
Neen, van de Staten viel in deze hervormingskwestie geen vruchtbaar
initiatief te verwachten. De regering moest zelf met beleid en kracht de
hand aan de ploeg slaan.
De omstandigheden, waaronder dit werk begin 1556 een aanvang nam
en gedurende drie jaar zou worden doorgezet, waren wel zeer ongunstig.
Voor zulke belangrijke maatregelen bezaten zowel Philips als de nieuwe
gouverneur nog te weinig autoriteit. Gezag tegenover de Staten was
in die tijd van groeiend staatsrecht meer een kwestie van persoonlijk
prestige, dan van steunen op een algemeen aanvaarde wettelijke regeling.
Juist in deze jaren viel er bovendien door honger en pest een gedrukte
en prikkelbare stemming over het land, die het werkterrein aanzienlijk
bemoeilijkte. Reeds het jaar 1555 bracht een bijna geheel mislukte oogst
tengevolge van een maandenlange regenval ; een ramp, die zich zelfs
tot ver buiten de Nederlandse grenzen uitstrekte. 1 ) Hoewel de Raad
1
) Voor Holland, cfr. Goes, Res. Holl., IV, passim. Voor de Zuidelijke Nederlanden, cfr. b.v. Cal. For. Магу, p. 194, en L. Brésin, Chron. de Flandre et d'Artois
(éd. E. Mannier) p. 239. Ook in Engeland mislukte de oogst en stegen de prijzen snel
(Ven. Cal., VI, p. 229, 243 ; Vertot, Ambass. de Noailles, V, p. 50).
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van State zich in Febr. 1556 gedwongen zag de uitvoer naar Engeland
te verbieden^ ) heerste er nog geen hongersnood ; wel grote duurte. De
vrij geregelde graaninvoer uit Oostland voorkwam erger. Het jaar 1556
bracht geen beterschap. Wel begon men hoopvol met prachtig weer,
maar spoedig kwam de desillusie ; het bleef constant droog en heet,
zodat de oogst ook nu weinig of niets beloofde. 3 )
Tot overmaat van ramp biak in Mei te Brussel de pest uit, die zich
door de warmte snel verspreidde en gedurende twee maanden vrij sterk
woedde. 4 ) De prijzen bleven geregeld stijgen, 5 ) ofschoon de graaninvoer nog altijd besliste hongersnood voorkwam. Ook dit laatste redmiddel
werd weggenomen. Het najaar van 1556 bracht over N. Europa een
winter zo streng als in mensenheugenis niet was voorgekomen. 6 ) Tot
April van het volgend jaar zou de Oostzee geheel of gedeeltelijk dichtliggen, geen graanschip kon de Nederlanden bereiken en hiermee was
de hongersnood een onontkoombaar feit. In Dec. meldt Badoero reeds
aan zijn regering, dat in Brussel arme mensen op straat dood blijven
van de kou. 7 )
Philips, bij wien de liefde voor de armen een vaste karaktertrek was,
begreep, dat hier alleen een hulpactie in grootse stijl iets vermocht.
Ondanks de geldnood, waarin hij verkeerde, liet hij in Brussel snel grote
hallen in gereedheid brengen, waar híj dagelijks kosteloos honderden
armen spijzigde en van brandstof voorzag. 8 )
Op het horen van deze mare stroomde van heinde en ver het uitgeteerde, verkleumde en zieke volk naar Brussel met als wreed gevolg,
dat wederom een grote sterfte over de stad viel. 9 ) Tot midden Maart
) Cal. For. Магу, p. 207.
) S. Balau, Chron. liégeoises, II, p. 445.
*) Ven. Cal., VI, p. 501; Vandenesse, Journal des voyages de Philippe II (éd.
Gachard-Piot) p. 23 ; Kerv. de Lettenh., Relat, polit, I, p. 43 ; Gachard, Retraite et
mort de Charles-Quint, Introd., p. 128 vlg. De officiële statistiek van het Brussels
gemeentebestuur vermeldt 132 gevallen met dodelijke afloop (Bruss. Arch. Aud., no.
214, f. 142 vlgg.). Ook in andere plaatsen van de Zuidelijke Nederlanden heerste in
het voorjaar van 1556 de pest (cfr. Cartul. de la commune de Dinant (éd. L. Lahaye)
IV, Namur. 1891, p. 4).
e
) Petit. La grande chronique, II, f. 6 ; Ven. Cal., VI, p. 532.
e
) C.Easton, Les hivers dans l'Europe occidentale, Leyde, 1928, p. 94, weet een
zeer strenge winter rond 1555 niet goed te dateren. Waarschijnlijk gaan zijn gegevens
over deze winter van 1556/57.
τ) Ven. Cal., VI, p. 863; de Schelde lag toen al dicht (ibid.).
8
) Gachard, Relat, des ambass. vénit., p. 36 ; Henne-Wauters, Hist de Bruxelles,
I, p. 386 vlg. ; wat het graan betreft, had Philips bewerkt, dat hem. ondanks het
uitvoerverbod van Holland, kleine zendingen uit Amsterdam gestuurd werden (Goes,
Res. Holl.. IV, p. 465).
β
) Petit, La grande chronique. Π, f. б.
ä
3
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hield de kou in de Nederlanden aan. ) Toen werd eindelijk na ruim twee
jaren het weer gunstig voor de landbouw, zodat de oogst veel beloofde.
In N . Europa hield echter de vorst de scheepvaart nog tegen en pas
in Juni vloog het bericht door het land, dat de eerste graanschepen in
11
zicht waren. ) D e ene vloot na de andere liep binnen. Daarbij was
12
de binnenlandse oogst zeer goed, zodat de prijzen snel vielen. ) Maar
de pest wilde niet wijken. Alsof de oorlog geen ellende genoeg bracht
13
over de Zuidelijke grensprovincies, kroop daar juist de ziekte naar toe. )
„(Il) samble que Dieu nous veulle purger per aquam et ignem", schreef
14
Viglius moedeloos in October. ) Voor het volgend jaar, 1558, meldt
de Hoornse kroniekschrijver Velius wederom een grote sterfte, nu over
15
al de Nederlanden verspreid. )
Misschien lijkt op het eerste gezicht deze toestand niet ongunstig voor
de belastinghervormingen van de regering. Meer dan ooit moest men
bij de duurte en ellende de onredelijkheid inzien van een extra druk op
de levensmiddelen. Toch gebeurde het omgekeerde. Er kwam een on
rustige, ontevreden, onwillige stemming over het land, die er toe meehielp
om elk woord, dat de regering over belasting sprak, met tegenzin te
ontvangen.
Zodra het bericht van Vaucelles den koning te Antwerpen bereikte,
sloeg men de hand aan het werk. Tegen de volgende maand werd een
vergadering uitgeschreven van de Staten te Brussel. Om zo sterk mogelijk
te staan, gelastte Philips alle hoge edelen aanwezig te zijn. 1 6 ) De
12e Maart opende de bijeenkomst. Volgens gewoonte kwamen de gedepu
teerden der verschillende gewesten de eerste dag gezamenlijk bijeen om
de hoofdlijnen van het voorstel te aanhoren. Uit naam des konings las
10

) Ven. Cal., VI, p. 967 ; Petit, La grande chronique, II, f. 6.
) Häpke, Nied. Akten u. Urk., I, p. 596 n. 1; verder no. 824 vlgg. In Brussel
liet de magistraat op het horen van de tijding uit dankbaarheid een processie met het
H. Sacrament houden (Henne-Wauters, Hlst. de Bruxelles, I, p. 387).
12
) Chron. van Antwerpen, p. 54 ; Velius, Chroniick van Hoom, 3e dr., p. 150.
Hoe de prijzen in deze jaren varieerden, blijkt goed uit de Leidse statistiek in Blok's
Gesch. eener Holl. Stad onder de Bourg.Oostenr. Heerschappij, 2e dr., p. 287 : het
last rogge kostte in 1555 25 gld., in 1556 116 gld., in 1557 40 gld.
13
) Devillers, Invent, des arch, de Mons, Π, p. 170 ; Lemalre, La guerre de 1557
en Picardie, p. 352.
14
) Bruss. Arch. Aud., no. 127, f. 62.
15
) Chron. v. Hoom, p. 150.
le
) Zie de brief aan Oranje bij Gachard (Coir. Ie Tadt, I, p. 316); inderdaad waren
aanwezig Rein. v. Brederode, Bossu, Egmont, Aremberg, Oranje, enz. (Goes, Res.
Holl., Г , p. 245). Aan Bergen, die zich wegens ziekte liet excuseren, vroeg de koning
als het even kon, toch te komen „à chariot ou aultrement", wegens het gewicht van de
zaak (Brass. Arch. Aud.. no. 213. f. 218).
1г
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Bruxelles in tegenwoordigheid van Philips, Savoye, en de grands
seigneurs aan de „Generale Staeten van den Lande van herwaerts over'.'
de algemene „propositie" voor.
Na een korte uiteenzetting van het met Frankrijk bereikte accoord werd
in het stuk de objectie gemaakt, dat sommigen wellicht de oorlog ten
einde toe hadden willen voortzetten. Gelet echter op de „estât présent
de la Christienneté et celluy des royalmes et pays de Sa Majesté", leek
het beter op een wapenstilstand voor vijf jaar in te gaan, „pour vous
donner moyen d'ung petit respirer". Gedurende deze tijd zou de regering
trachten tot een algehele vrede te geraken. Voorlopig bleven in de grensvestingen troepen nodig, daar men op zijn hoede moest blijven.
De koning had nu een staat laten opmaken van de lasten : afbetaling
van het oorlogsleger, onderhoud van de grensgarnizoenen, voltooiing der
nieuwe forten, de staatsschuld bij de bankiers, waarvan men zelfs de
rente niet meer op tijd betalen kon, de hypotheken, die op de domeinen
rustten. Al dat geld ineens aan de Staten vragen, was onmogelijk. Wel
moest de koning echter een beroep op hen doen voor het direct nodige :
afbetaling van de troepen, die men kon ontslaan, en onderhoud van de
soldaten, die bleven, opdat zij niet ten koste van de grensbevolking
behoefden te leven. Dit betekende een vraag van drie millioen gulden.
Daar de Staten zelf diep in schulden staken, zou een bede in de
gewone vorm te zwaar drukken. Om deze reden vroeg de koning één
keer de 100e penning van de waarde der onroerende goederen, en van
het handels- en industriekapitaal niet eveneens de 100e, doch de 50e
penning of 2 %. Die zwaardere heffing op het roerend bezit leek billijk,
omdat „grande richesse de pardecha consiste en fraict, finances et
changes, aussy en marchandise, négociation et aultres semblables choses
. . . . " . Deze belasting trof volgens een juiste verhouding „Ie povre et Ie
riche selon la qualité et avoir d'ung chascun". Om de openbaarmaking
der rijkdom zoveel mogelijk te ontwijken, was een aparte regeling opgesteld, die in een volgende, voor elk gewest afzonderlijk te houden
bijeenkomst, zou worden overgelegd. Tenslotte moesten alle Staten er
over nadenken, of zij bij gelegenheid geen middelen konden voorstellen,
om de ondragelijke schuld bij de bankiers af te lossen.
In het gedetailleerde concept, dat nu aan de gewesten werd uitgereikt,
had de regering de vroegere ervaringen degelijk onder de ogen gezien
en de algemene strekking der bepalingen richtte zich consequent op het
„éviter les descouvrements ou manifestations des facultez d'ung chascun",
terwijl ook met andere bezwaren zoveel mogelijk rekening was gehouden.
W a t de onroerende goederen betrof, zag men af van een radicale
hertaxatie der landerijen, maar baseerde zich op de gegevens, volgens
welke de afzonderlijke gewesten de laatste zes jaar hun heffingen hadden
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berekend. In geval van verpachting moest de eigenaar de penning betalen. De pachthoeven zelf met bijbehorende gebouwen bleven vrij. Men
hield rekening met de oorlogsschade, die de landerijen der grensdistricten
in de laatste jaren hadden ondergaan, alsook met de lasten van dijkonderhoud, die op vele waterschapsgronden rustten. Huizen, tollen, visserijen,
moeren in exploitatie, gronden van steenbakkerijen, hakhout enz. werden
alle volgens van ouds bestaande methoden geschat. In zover men een
hypotheek had staan, betaalden de houders hiervan de belasting.
Ook alle schuldbrieven der openbare lichamen vielen onder de penning.
De heffing zou bij deze stukken op een vrij eenvoudige wijze geschieden.
Alle Staten, steden en ontvangers van het kroondomein moesten 1 %
afdragen van de schulden. Bij de eerstvolgende renteuitkering mochten
zij dit bedrag op hun obligatiehouders verhalen.
„Les lieux sacrez", als kerkgebouwen, kapellen en kerkhoven bleven
vrij. Geëximeerd was ook het inkomen van de gewesten en de steden.
Wat het roerend goed betrof, legde men de 50e penning op de waarde
van het handels-, industrie- en bankkapitaal. Bij de taxatie zien wij in
tegenstelling met 1543 een meer gecompliceerde methode te voorschijn
komen. De schatting geschiedde niet meer direct, maar op getrapte wijze,
ledere plaats kreeg een hoofdcommissie van vier man, voor de helft benoemd door den koning, voor de andere helft door de stad zelf. Deze
kozen in samenwerking met het gemeentebestuur uit ieder kwartier vier
notabelen, die hun schattingen indienden bij de hoofdcommissie, zonder
er iets van aan elkaar te zeggen. Op dit laatste punt moesten zij een
„serment solempnel" afleggen. De centrale commissie nam nu het gemiddelde en gaf de aangeslagenen 15 dagen tijd om te reclameren,
waarna zij volgens billijkheid de eindbeslissing nam. Wegens het geringe
percentage van 2 % hoopte de regering, dat er niet veel klachten zouden
binnenkomen. Gesteld, dat iemand eens fl. 10 te veel moest betalen:
„gens de qualité ne vouldroient (voor zo'n bedrag) avoir noise ny faire
serment à l'appétit de dix florins une fois".
De redenen, waarom de regering haar taxatiemethode, vergeleken bij
1543, zo ingewikkeld maakte, zijn licht te gissen. Alles wijst op een
uit de weg gaan van ondervonden moeilijkheden. Vooreerst deelde de
regering zichzelf een geringere bevoegdheid toe. De door haar aangewezen commissarissen, slechts twee van de vier, oefenden alleen nog
maar in geval van beklag een directe invloed uit op de taxatie. Het apart
en geheim aanbrengen door vier verschillende notabelen maakte bovendien de kans op persoonlijke rancunes van de zijde der aangeslagenen
geringer. Men wist nooit precies, aan wien men een hoge schatting te
wijten had. Ook kreeg men een grotere garantie, dat de taxateurs eerlijk
volgens hun beste weten de bedragen zouden vaststellen. Zij konden
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op dit punt geen onderlinge afspraken maken.
De verborgen rijkdom, zo betoogde het concept nog eens nadrukkelijk,
zal op deze wijze niet openbaar worden, vooral omdat men zich bij
de inning grootendeels hield aan de reeds bestaande organen, die met
elkaar in geen verband stonden. Een voorbeeld moge dit verduidelijken.
Gesteld een Antwerpenaar bezat enige verpachte landerijen in Vlaanderen en schuldbrieven van Namen, Gouda en den domeinontvanger
van Brabant. In dat geval verrichtte hij zijn betalingen aan vier verschil'
lende kantoren, wier boeken nooit met elkaar vergeleken werden.
Mochten deze redenen voor de een of ander niet opgaan, b.v. voor
iemand, die alle geld in zijn zaak had gestoken, dan bleef staan, dat
deze bezitsvorm slechts werd aangetast „selon le commun bruyt", dus
in zoverre die toch reeds bekend was. Bovendien bleven vrij de schuldbrieven door particulieren uitgegeven, het geld-in-de-kous, de „bagires,
joyaulx, vasselle", klederen en meubilair, tenzij in zover men er handel
mee dreef, zoals „orfebvres, vieuxwariers et semblables, aussy ceulx qui
se meslent de fraict et finance". Vrij bleef ook al het roerend handelskapitaal, dat beneden de 300 gulden werd geschat.
De storting van de 100e en 50e penning kon in drie termijnen geschieden, over een tijdsbestek van anderhalf jaar verdeeld : St. Jan en
Kerstmis 1556 en St. Jan 1557.
Bij de particuliere proposities, die men aan de verschillende gewesten
afzonderlijk deed, wees Savoye er uitdrukkelijk op, dat het voorstel ook
door de Vliesridders en de andere leden van de Raad bevonden was
de beste weg te zijn. Om te laten zien, dat zij zich niet zonder dringende
reden aldus tot de vergadering wendde, legde de regering op de He
Maart een uitvoerige staat over van de schulden, die onmiddellijk betaling vroegen. W a t de afgelopen oorlog betrof, was men nog twee
millioen gulden soldij achter. Voor herstel van de vestingen en voor de
vredesgarnizoenen, die wegens de dubbelzinnige houding van Frankrijk
niet te klein mochten zijn, bedroeg de begroting f 1. 1.800.000. 17 )
Philips' wetsvoorstel was, de tijdsomstandigheden in aanmerking genomen, een knap stuk werk. Het bezat echter één grote lacune. Men
wist dat — de tekst zelf zinspeelt er ergens op — doch zij was onvermijdelijk. Het „commun bruyt" werkt te traag om het roerend goed te
kunnen bijhouden : een handelshuis, dat ongeveer op springen staat, is
voor de niet-ingewijden nog altijd rijk. Wij zetten de moeilijkheid hier
1T

) Cfr. Arch. Gent, Reg. P., f. 64 vlgg. Voor de Nederduitse redactie der propositie,
cfr. Arch. Den Bosch, A. 207, no. 62 ; voor enige blzonderheden van de vergadering
zelf, cfr. Goes, Res. Holl., IV, p. 245 vlgg.
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in de sterkste vorm op. In mindere mate gold zij natuurlijk voor iedere
schatting. De regering hoopte het bezwaar te boven te komen door de
belasting laag te houden en gelegenheid te geven tot reclameren. Dit
laatste gebeurde echter hoogstens onder ede. Van inzage der boeken
wordt althans met geen woord gerept.
Wij hebben tot nu toe steeds gesproken van de „regering". Wie nam
echter het initiatief? En keurden alle ministers deze belasting goed?
Ofschoon wij niet alle draden van de voorbereidende besprekingen in
handen hebben, is het toch mogelijk de grote lijnen te achterhalen. Daarbij
blijkt, dat zowel van deze 1 8 ) als van de andere belastinghervormingen
tussen 1555 en 1559 Savoye het initiatief nam, waarbij Philips zich
geheel en al aansloot. De Nederlandse regeringsadel keurde de plannen
goed, zonder er over het algemeen persoonlijk een noemenswaard aandeel
in te hebben. Granvelle echter werkte voorzichtig remmend. Hij vond
de voorstellen in zich zeer redelijk, maar kende te goed het conservatisme
en particularisme der Staten om zich van de uitslag erg veel illusies te
maken. Zijn invloed in deze jaren was echter niet groot genoeg om zijn
mening door te drijven. Eerst in 1559 zal Philips zich weer door zijn
raad laten leiden.
Het eerste, wat Brussel merkte, toen de gedeputeerden in hun gewesten terugkwamen, was dat het in alle hoeken van het land begon
te rommelen. Zo langzaam de Staten anders werkten, zo zenuwachtig
gehaast ging het nu. Op 12 Maart had men het voorstel gedaan en reeds
een week later boden verschillenden hoge geldsommen aan in plaats van de
100e en 50e. 1 9 ) De 31e Maart verzonden de vier leden van Vlaanderen,
het meestbetalende gewest, een adres aan den koning met het verzoek
een bede te mogen storten volgens een door hen zelf op te maken belastingplan. 2 0 )
Vier dagen vroeger had Holland op zijn vergadering al uitgemaakt,
dat de 100e en 50e niet te heffen was, zonder ieders bezit bekend te
maken. Er zou bovendien onmin en tweedracht in het land komen,
wanneer de ene burger de rijkdom van den ander moest taxeren. Vele
meineden zouden het gevolg zijn van dit nieuwe stelsel. Op z'n minst
geen galante houding tegenover het regeringsvoorstel, dat met al deze
bezwaren zo zorgvuldig mogelijk rekening hield. Zelf bekende Holland
niet in te zien, hoe het bij zijn schuldenlast een ander middel kon adviseren. Men besloot daarom eerst te informeren, welke weg Brabant en
«) Ven. Cal.. VI, p. 416. l e ) ibid., p. 383.
) Gachard, Lettre . . . . concernant les andennes assemblées nation., p. 88.
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Vlaanderen insloegen. Reeds liepen de berichten binnen, dat deze gewesten in de richting van een gewone bede werkten. Holland besloot
toen maar tot hetzelfde. Om hun hele betoog op een meer altruïstische
basis te zetten, voegden zij aan hun bezwaren toe, dat de handel en de
visserij, die beiden onder de nieuwe belastingen vielen, vaak door armen
werden gedreven. 21 ) Met dit laatste argument naar voren komen was
echter vrij dom ; want in Maart had Philips reeds tegen verschillende
gewesten gezegd, het penningontwerp niet te kunnen wijzigen, juist
omdat bij elke andere belasting de armen te veel en de rijken te weinig
betaalden. 22)
Hoe zou de regering deze algemene stoot opvangen? Door een
krachtig verweer de Staten langzaam proberen te buigen, of zou zij stap
voor stap terugwijken ? In het laatste geval ware het beter geweest met
het hele voorstel niet voor de dag te zijn gekomen. Wel kon men wegens
de schrik voor de penning op hoge sommen rekenen in oude bedevorm,
doch daar woog niet tegen op de prestigeklap, die zij kreeg bij deze,
haar eerste geldvraag. De regering, die haar autoriteit in het land nog
had op te bouwen, zou beginnen met een scherpe nederlaag.
Savoye, de leider van het plan, leek in staat het ook door te zetten.
Hij wist tact en gezond verstand te verenigen met kracht, desnoods
opgevoerd tot hardheid. Bij onvoorziene en redelijke bezwaren kon hij
geacht worden het voorstel in onderdelen te zullen wijzigen, als de
Staten zich geneigd toonden de hoofdlijnen te aanvaarden. Zeker was
hij niet volledig op de hoogte van alle hindernissen, die hij in een zo
gecompliceerd en zelfs verward rechtencomplex als de Nederlanden zou
ontmoeten, maar wellicht betekende dit juist een voordeel. Zou immers
iemand, die dat labyrint wel door en door kende, ooit aan een zo
ingrijpende maatregel durven beginnen?
In deze toestand verkeerde Granvelle. De bisschop wist van te voren
alle redelijke en onredelijke bezwaren, die in de verschillende gewesten
zouden rijzen. De moeilijkheden stapelden zich zo op in zijn hoofd, dat
hij huiverig werd om aan dergelijke revoluties te beginnen. Ofschoon
een zeer bekwaam staatsman, miste hij de initiatiefdrang van den geboren hervormer. Toch behoefde Savoye niet te vrezen, dat Granvelle
hem onvoldoende zou steunen, nu men het voorstel eenmaal had gedaan.
Hij was genoeg dienaar van de Habsburgse idealen, om zich te geven,
ook wanneer het regeerbeleid niet geheel met zijn ideeën strookte.
De eigenlijke moeilijkheid zou van Philips komen. Philips, el Prudente,
zoals de Spanjaarden hem noemen, had van deze eigenschap ook de
nadelen, omdat zij met te weinig daadkracht gepaard ging. Dat hij een
S1
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) Goes, Res. Holl., IV, p. 251 vlg., p. 289 vlgg.

¡"j Ven. Cai.. VI, p. 383.

belangrijke kwestie lang overwoog, en alle moeilijkheden zelf onder de
ogen zag, was niet zo erg ; maar Philips liet zich, ook als de beslissing
er eenmaal lag, nog intimideren door de hindernissen bij de uitvoering.
Daarom was hij in deze precaire zaak een gevaarlijk man.
Bovendien was het een moeilijkheid voor de regering en een voordeel
voor de Staten, dat zolang de koning in het land vertoefde, de werkkring
van den gouverneur-generaal eigenlijk geen enkele vaste omschrijving had.
Hij was plaatsvervanger van den koning, en hoewel hij ook bij aanwezigheid van den vorst de Nederlandse zaken waarnam, stond in dat
geval zijn positie niet juridisch vast. Verbleef de koning in het land,
dan konden de Staten steeds direct contact met hem zoeken en den
gouverneur passeren. Bij Karel en Maria gaf dit niet veel moeilijkheid.
Ook de keizer resideerde soms lange tijd in de Nederlanden ; maar omdat
Maria geïnspireerd en geleid werd door den keizer en zich daar strikt
aan hield, terwijl Karel haar handelingen dekte, had het geen zin voor
de Staten om winst te willen halen uit zijn aanwezigheid.
Bij Philips en Savoye stonden de zaken echter anders. Savoye bezat
tegenover Philips te veel initiatief,23 ) en Philips tegenover de besluiten
van zijn gouverneur te veel onvastheid, dan dat hier voor de Staten
geen slag te slaan was. Toen de koning zich in 1558 tegenover Maria
over hem beklaagde, zou zij niet ten onrechte zeggen : men moet bij
een maatregel van den gouverneur weten, dat gij achter hem staat. 2 4 )
Nadat het verzoekschrift van het belangrijke Vlaanderen was binnengekomen, begon de strijd in de regering. Vlaanderen betoogde, dat het
de 100e en 50e penning bij zijn ingezetenen er niet door kon krijgen.
Ook uit de andere gewesten begonnen dezelfde geluiden te klinken. Wat
moest er gedaan worden ? De financiële toestand was wanhopig. Zo zag
Gomez zich gedwongen eind April in Antwerpen voor een lening van
fl. 600.000 de horribele rente van 23 % te contracteren. 2 5) Tegelijk begon
de Italiaanse kwestie en een verdragbreuk van Franse zijde te dreigen.
Zou Philips, om de moeilijkheden van het ogenblik te verlichten, maar
toegeven aan de Staten? Hij kon dan rekenen op snelle geldtoezeggingen.
Inderdaad wankelde de koning en temidden van de algemene ontevredenheid begon men in de hofkringen de blaam al te werpen op Savoye,
die de belastingplannen had doorgedreven. 2e )
^3) In oorlogszaken botsten bun meningen soms zelfs vrij fel op elkaar (cfr. b.v.
Brass. Arch. Aud., no. 226, f. 94v vlgg.).
24
)
y también piense que es menester que los vasallos entiendan que, cuando
el gobernador es forzado usar contra los malos rigor, que esto viene y procede de
la voluntad del principe, que sale de él" (Gachard, Retraite et mort de Charles-Quint,
45
I, p. 349).
) Ven. Cal., VI, p. 421. 2 β ) Ibid., p. 416.
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Eind April schreef Philips aan Vlaanderen, dat het regeringsvoorstel
redelijk was en na rijp beraad door de voornaamste seigneurs van deze
landen juist bevonden. Ook kon men een generale propositie zo maar
niet voor één gewest veranderen. Mocht Vlaanderen echter toch niet
willen toestemmen, dan raadde hij hun aan „comme d'eulx mesmes
adviser sur aultres moyens", opdat hij er over na zou denken ; maar in
geval de andere gewesten de 100e en 50e goedkeurden, mocht Vlaanderen zich er niet aan onttrekken. 27 ) Het was een strohalm, waaraan
Philips zich vastklampte. Wie de Staten kende, wist dat na deze
concessie van het hele voorstel weinig of niets overeind zou blijven.
Zo stonden de zaken, toen Vlaanderen een verlokkelijk aanbod naar
Brussel opstuurde. In plaats van de 100e en 50e verklaarde men zich
bereid de werkelijk hoge som van fl. 800.000 te storten. De verleiding
was groot. Met dit wapen in handen kon de regering onmiddellijk van
de andere gewesten analoge bedragen vorderen. Volgens de toenmalige
quotenverdeling mocht men op ongeveer 2.5 millioen gulden rekenen.
Als Philips toestemde, zou bovendien de rentevoet in Antwerpen vallen
tot het gewone percentage van 12 of 14 %. En inderdaad, de koning
stemde toe en snel. Op 8 Juni tekende hij de acte d'acceptation van Vlaanderen's voorstel. 28 ) Binnen enige weken werkten nu ook de meeste
andere gewesten zich met min of meer belangrijke bedragen uit de
generale propositie los. 2 9 ) Holland en Brabant schoten echter niet op en
van hen moest juist na Vlaanderen het meeste geld komen.
Holland was begonnen met expres te treuzelen. Om af te wachten,
wat Vlaanderen en Brabant zouden doen, besloot dit gewest verlenging
aan te vragen van de antwoordtermijn, die uiterlijk tot 12 April liep.
Pas op het laatste ogenblik werd dit verzoek opgestuurd. Tot twee maal
toe drong de regering op antwoord aan. 3 0 ) Maximiliaan van Bourgondië,
die den keizer op diens aanstaande reis naar Spanje als vlootvoogd
wilde vergezellen, kreeg van Savoye het bevel wegens de spannende
toestand zijn gouverneurspost in Holland niet te verlaten. 31 ) Door heel
langzaam te werken, wisten de Staten eind Mei te bereiken.
Het was ondertussen bekend geworden, dat Vlaanderen en Brabant
in de richting van een bede werkten, waarop Holland besloot eenzelfde
verzoek aan den koning te richten. Onmiddellijk stemde deze toe en
vroeg fl. 400.000, met de belofte het alleen te zullen gebruiken voor de
oorlogsschulden. In de vergadering van de Hollandse Staten stelden
nu de edelen voor fl. 300.000 te geven. Nadat op wens van de steden
2T

28
) Arch. Gent, Reg. P.. f. 83 vlgg.
) Arch. Gent, Reg. P., f. 91 vlgg.
30
» ) Gachard, Lettre, p. 89.
) Goes, Resol. Holl., IV, p. 251 vlg., 280, 289.
31
) Gachard, Retraite et mort de Charles-Quint, Introd., p. 143 vlg.
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, ruggespraak was gehouden, kwam men de 19e Juni opnieuw samen.
Gezien de schuldenlast, die op Holland drukte en de hoge prijzen tengevolge van de droogte, die zelfs het zaaien had belet, zagen de steden
eigenlijk geen kans een bede op te brengen. Omdat het echter de eerste
petitie was van Philips, wilden zij niet helemaal weigeren en stelden
voor fl. 200.000, met het verzoek er bij om tot 1558 geen nieuwe geldvraag te krijgen. De Staten zouden zelf naar den koning gaan om dit
persoonlijk aan te bieden.
De stadhouder merkte nu droogjes op, dat het beter was geen vergeefse
reis te maken. Hij zou zelf wel naar Brussel rapporteren. Op antwoord
hoefde men niet eens te wachten, want de volgende dag kwam er een
brief van den koning, waarin deze zei een bede te verlangen in verhouding tot Vlaanderen. Zelfs de verwoeste grensprovincies hadden hun
aandeel reeds toegezegd. Daarom verlangde de koning fl. 320.000. Toen
enige dagen later de prelaten en edelen van Brabant een bede voorsloegen van fl. 660.000, voerde Philips zijn eis op en vroeg aan Holland
als naar gewoonte de helft van de Brabantse quote. Tevens verwierp
de koning het verzoek om voor 1558 geen bede meer te doen. Als het
niet nodig was, zou de regering geen geld vragen en als het wel nodig
was, moest Holland evengoed als de anderen meebetalen.
Het ging nu spannen. Op 8 en 9 Juli was de Statenvergadering zeer druk
bezocht ; de stadhouder had ter versterking Reinoud van Brederode uit
Brussel toegezonden gekregen. Holland gaf niet helemaal toe en besloot
fl. 300.000 op te brengen in twee termijnen, te betalen Mei 1557 en
Mei 1558. Een sterke 13 man tellende deputatie zou naar Brussel reizen
om Holland's schuldenlast en de dure tijd naar voren te brengen en
zo de regering tot toegeven te bewegen. Verder dan Dordrecht kwam
de reis echter niet. Hier deelde de stadhouder hun mede, dat hij een
scherpe brief van Savoye had ontvangen, luidende, dat de koning het
aanbod verwierp en de volle som vroeg, „also anders het selve soude
wesen van quade consequenties." Hun reis moesten zij maar staken. 3 2 )
Opnieuw kwamen de Staten bijeen en weigerden. Weer besloot men
„te Hove" te reizen. De stadhouder en Brederode konden niets anders
zeggen als : U zult worden teruggestuurd ; maar omdat U toch geen
verdere last van U w overheden kunt krijgen, moet U maar gaan.
Toen zij in Brussel aankwamen, liet Savoye hun snel een negatief antwoord overhandigen. Een vermindering van Holland's bede zou betekenen:
de weg openen voor allerlei weigeringen bij hen, die nog bezig waren met
^ ) Deze brief v. Sav. was door Brederode uitgelokt Onmiddellijk na de vergadering
,van 9 Juli had hl] aan den hertog geschreven zeer ontstemd te zijn over de houding
der Holl. Staten (Bruss. Arch. Aud., no. 112, f. 211).
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beraadslagen. Tevens moest het grote ontevredenheid wekken bij de
gewesten, die reeds hadden toegezegd. De heren kregen daarom de raad
naar 's-Gravenhage terug te gaan om de bede goedgekeurd te krijgen.
En toch was de reis niet tevergeefs geweest. De gedeputeerden
vroegen een concessie, waar zelfs Savoye niet langs kon. Zij schoven
hun sterkste stuk vooruit. Philips had een jaar geleden de edelmoedigheid
begaan om Oranje, Egmont en Hoorne in Holland te eximeren, nog
wel met terugwerkende kracht tot 1542 toe. Dat hoefde het gewest niet
zonder meer te aanvaarden. Als de koning in de toekomst die edelen
wilde vrijstellen, viel er over te praten ; en over de vroegere betaling
kon men procederen. Daar diende het hof te Mechelen voor. Doch het
ging in de Nederlanden niet aan om met een eenvoudig koninklijk besluit een streep te halen door begrotingen, die al jaren geleden waren
afgewerkt en de dekking bezaten van een keizerlijk plakkaat. Savoye
zag de redelijkheid in en gaf toe. De Staten mochten het terug te betalen
bedrag in korting brengen op de bede van 1556. Hij hoopte hiermee bij
Holland klaar te zijn, wat echter een deerlijke vergissing bleek.
Toen de gedeputeerden in hun gewest terugkwamen, besloot men
eerst verder te disputeren. Het verleden was in het reine, maar de toekomst
niet. En zij, die soortgelijke privileges bezaten als de drie edelen,
begonnen zich nu ook te roeren. Dit bezwaar werkte Holland in een
lange doleantie uit. Wederom ging een deputatie op reis : deze keer niet
naar Savoye, doch direct naar den koning, die zich half Augustus naar
Gent had begeven. Hier stak een gevaar. Holland wendde zich in een
soort hoger beroep tot Philips. Savoye schijnt bang te zijn geweest, dat
aan de Staten op een of andere manier een concessie zou worden gedaan. Onverwijld stuurde de gouverneur zijn advies naar Gent en verzocht Granvelle, die daar momenteel ook verbleef, in dezelfde richting
te werken. Reeds de volgende dag kon de bisschop hem geruststellen ;
de koning zou Holland toe laten spreken „en conformité de ce qu'il vous
ha semblé". 33 )
Inderdaad kreeg de deputatie, na indiening van de doleantie, een koud
stortbad. De koning liet hun zeggen, dat hij de exemptie gegeven had
om eendracht te maken tussen de edelen en de Staten. Zonder op de
verschillende bezwaren in te gaan, constateerde Philips, dat Holland
geen nadeel had van de zaak. Wilden zij een proces beginnen, dan
stond hun dit vrij. Tegelijk drong hij aan op snelle inwilliging van de
bede. Dit antwoord zou op schrift gesteld en aan den gouverneur van
Holland gestuurd worden, die het in de Statenvergadering moest voorlezen.
33
) Ricotti, Lett dl Granv., p. 47. Savoye had zich door Bourgondlë direct op
de hoogte laten stellen van de Inhoud der doleantie (Brass. Arch. Aud., no. 215, f. 11).
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De gedeputeerden vroegen hierop, als naar gewoonte, copie van het
antwoord, om het hun lastgevers te tonen. Dit werd geweigerd, „alsoo
't selve niet seer groot en was, dat de Gedeputeerden daer van wel
souden rapport können doen, sonder het selve te hebben by geschrifte".
Hiermee kon Holland vertrekken. Duidelijk had de koning laten
merken, dat hij goede vrienden met Holland wilde blijven, maar dat zij
hem niet meer lastig hoefden te vallen met bezoeken, vóór de bede
geheel was goedgekeurd.
Het gewest zwichtte nu snel. Reeds de 18e September bleken de Staten
bereid de gevraagde bede toe te staan, waarop hun advocaat naar Gent
vertrok om met de Raad van Financiën de precieze staat der edelenrestitutie op te maken. Om den koning direct te kunnen helpen, tekenden
de Staten assignaties tot een bedrag van fl. 200.000, terug te betalen
uit de toegezegde som. Nu bleek ook de regering bereid, om enige verzoeken van Holland in te willigen. Voortaan mocht in verband met de
edelen 2 % worden ingehouden op de beden ; en de koning zou niemand
meer eximeren in dit gewest, zonder daarin eerst de Staten te horen.
De 17e Dec. werd de acceptatiebrief overgeleverd. 34 )
Deed Holland meer dan een half jaar over zijn bede, met Brabant
was het intussen veel erger gesteld. Half Juni hadden prelaten en edelen
hun concept klaar. ,,Nae vele communicatien ende deliberatien" stelden
zij voor te heffen twee maal de 10e penning van het jaarlijks inkomen
uit onroerende goederen en de 50e penning op de waarde van het
roerend goed. Het geheel mocht de 660.000 gulden niet overstijgen.
W a t daarboven geïnd werd, zou dienen om Brabant's eigen schulden
af te betalen. 35 ) Dit maximum was gesteld, omdat de Vlaamse bede
al vast stond en Brabant niet hoger wilde gaan dan de gewone quotenverhouding toeliet. Wat de middelen betreft, gingen de eerste en tweede
stand dus met de regering mee. De verandering bij de onroerende
goederen van de 100e penning der waarde in twee maal de 10e van
het inkomen was slechts een kwestie van techniek. De opbrengst zou
ten naaste bij dezelfde blijven, terwijl de Brabantse ambtenaren de
methode, die men bij de 10e moest volgen, reeds vaker hadden toegepast.
De 100e echter zou een aanzienlijke verandering in hun boekhouding te
weeg brengen.
Prelaten en edelen overhandigden dit besluit aan de steden. De algemene vergadering werd op 3 Juli gezet. W a s wellicht bij Philips de
wens de vader van de gedachte, dat hij meende op die datum ook inder34
3β

) Goes, Resol. Holl., IV, passim.
) Arch. Den Bosch, Α. 207, no. 83 ; v. Zuljlen, Invent. 's-Hertogenbosch, p. 697.
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daad met Brabant klaar te komen ? „ W y ordineren U" zo schreef hij aan
Oranje, „ende bevelen zeer ernstelick by desen, dat ghy compt ende zyt
in onser stadt van Bruessele preciselick den derden dach van Julio naestcommende, om aldair metten anderen van de Staten ons lants van Brabant
een slot te makene op ende aengaende der petitiën, U ende henluyden
van onsen wegen lestmaele gedaen ende wekken aengaende ghy ende
de prelaten uwe opinie gemaect hebt. Ende des nyet en laet, want onsë
geliefte sulck is. Lieve ende getrouwe Neve, onse Heere Godt zy met
U," 36) Of vreesde Philips veeleer, dat de Staten helemaal niet klaar
zouden komen op die dag, zodat de Brabantse hoge adel weer moest
fungeren als stootblok tegen de stedenoppositie ? Om zijn handtekening
onder de eindresolutie te zetten, hoefde men Oranje niet tot aanwezig'
heid te pressen. Die kwam er toch wel onder ; en zo niet, dan was het
nog niet erg. Als er maar een of twee hoge edelen tekenden, vond
Brabant het al lang goed.
Men behoefde het concept slechts even aan te zien, om te weten,
dat de steden zich er niet bij neer zouden leggen. Wel was de vraag
van de regering door het vaststellen van een maximumbedrag omlaag
gedrukt, doch de middelen bleven te veel in het nadeel van de rijke
burgerij. De 50e penning was gehandhaafd. Nu de andere gewesten
reeds vergunning hadden om zich daarvan te bevrijden, zouden de eerste
leden, m.a.w. de gegoede burgerij der Brabantse hoofdsteden die belasting zeker niet aanvaarden.
Dat aan het bevel om precies 3 Juli aanwezig te zijn, te optimistische
veronderstellingen ten grondslag lagen, bleek alleen reeds hieruit, dat
Lokemans, de pensionaris van 's-Hertogenbosch, zich eerst de 7e op
weg begaf naar Brussel, 37 ) en helemaal niet om „een slot te makene"
op de petitie, doch om gezamenlijk met de andere hoofdsteden het concept van prelaten en edelen in de grond te boren. Hoe de bede verder
zou verlopen, viel lastig te voorzien, doch één ding werd aan de
regering snel duidelijk: het zou een lange geschiedenis zijn. Daarom
deed Philips de 23e Juli aan de Staten, die nog steeds over het concept
vergaderden, een nieuw voorstel. Omdat gedeputeerden van de steden
geen „vruchtbaar" antwoord konden geven, verzocht hij in mindering
op de toe te stane bede assignaties tot de waarde van fl. 500.000. 38 )
Hiermee wilde de koning onmiddellijk geld opnemen bij de bankiers,
terwijl de Staten rustig verder zouden disputeren over het nauwkeurig
bedrag en de wijze, waarop die som in het gewest „gecollecteerd" moest
se

) Japikse, Coir. Willem den Eerste, I, p. 100 vlg.
) v. Zuljlen, Invent. 's-Hertogenbosch, p. 697.
se
) Arch. Den Bosch, A. 206, f. ΧΙΠ vlgg.
8T
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worden. Voorlopig hoefde Philips ook op deze toestemming niet te
rekenen, want Brabant diende er eerst op zijn omslachtige wijze over te
vergaderen ; maar men mocht toch hopen op een vluggere afwerking, dan
bij de eigenlijke bede het geval was.
Diezelfde avond nog werd in de regeringsbureaux een nieuw plan
ontworpen, en de 24e Juli verscheen Engelbrecht van den Daele, kanselier
van Brabant, voor de Staten. Onomwonden wees hij er op, dat Frankrijk
troepen en artillerie concentreerde. Een plotselinge aanval op een of
meer grenssteden viel te verwachten. Om tegenmaatregelen te kunnen
nemen, vroeg de koning verlof van zijn domein in Brabant stukken te
mogen verkopen of verhypothekeren tot de som van fl. 600.000. 3 9 )
Hoewel dit verzoek natuurlijk niets met een bede te maken had, moest
Philips ook hiervoor toestemming hebben van het gewest. In Brabant
toch mocht hij niet op eigen gezag zijn domein van de hand doen.
De gecommitteerden gingen nu naar hun lastgevers terug, om nieuw
overleg te plegen. Toen men eind Augustus terugkwam, bleek de toestand
zeer erg te zijn. Er zou een hardnekkige onderlinge strijd ontbranden.
Brabant viel op dit ogenblik in drie partijen uiteen : prelaten en edelen,
dan de eerste leden der steden, die voor de hogere burgerij opkwamen,
en tenslotte de categorie, welke men toentertijd het lagere volk noemde,
doch die eigenlijk de middenstand vertegenwoordigde, georganiseerd in
het derde en vierde lid van de steden. In eerste instantie stond de
regering er buiten, doch zij zou zichzelf wel in de strijd móeten werpen,
daar geen enkele geldvraag op deze manier tot een eind kon komen en
zij bijgevolg de dupe werd van Brabant's getwist.
Vooreerst konden prelaten en edelen de 50e penning op het roerend
goed niet overeind houden. Nu reeds alle gewesten die belasting hadden
geweigerd, stonden de steden, waarin zich voorlopig de eerste leden
het hardst roerden, in een onoverwinnelijke positie. Spoedig kwam een
nieuw concept op tafel: de twee 10e penningen behouden en, in plaats van
de 50e, nóg een 20e penning of 5 % leggen op het onroerend goed.
Deze 20e zou door de pachters of huurders betaald worden. Het was
de vraag of men met deze verandering wel de fl. 660.000 kon halen.
Daarom maakten de Staten later de restrictie, dat de koning bij een
mindere opbrengst ook minder zou krijgen. 40 ) Hoewel de steden
voorlopig niet van zins bleken, om de bede in deze nieuwe vorm wèl
te aanvaarden, kreeg men zo toch een basis voor onderhandelingen. Over
een heffing uitsluitend op het onroerend viel met de stadsmagistraten
tenminste te praten.
Doch nu openbaarde zich pas voor goed de scheuring in de steden zelf.
se

) Arch. Den Bosch, A. 207, по. Я. *>) Arch. Den Bosch, Α. 207, no. 83.
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Hoe meer de magistraat prelaten en edelen naderde, hoe feller het volk,
de gilden, zich begonnen te verzetten. En deze brachten een heel nieuw
element in de strijd, een punt, dat eigenlijk voor een groot deel buiten
de huidige bede omging en daardoor juist de twist steeds meer verwarde.
In Brabant stonden nog altijd hoge accijnzen op de eerste levensbehoeften
van die tijd : wijn, bier, meel, en vlees. Nu door de mislukte oogsten de
prijzen geregeld stegen, weigerde het volk elke belasting, in welke vorm
dan ook, vóór die oude accijnzen zouden zijn afgeschaft. Hun politiek
kreeg zo het karakter van een obstructie, een sabotage, waarin echter een
hoog percentage redelijkheid stak.
De regering besloot zelf de steden te gaan bezoeken en met de leden
afzonderlijk te onderhandelen. Wellicht kwam men op die manier verder
dan met de stadspensionarissen, die immers slechts met een vastomschreven last naar Brussel kwamen en daarvan niet mochten afwijken.
Z o verscheen Oranje half September in 's-Hertogenbosch. Voorlopig
zonder succes, noch bij het eerste, noch bij het tweede, noch bij het derde
lid. Gelukkig voor de regering moest men „St. Remeys", 1 October, de
wet, het eigenlijke gemeentebestuur, worden veranderd. Deze magistraat
vormde het eerste lid. Bij de verandering bezat de centrale regering
medezeggenschap. Zij kon uit de voorgestelde candidaten de minst gewenste laten vallen. Oranje, die ondertussen de geesten in 's-Hertogenbosch had gepeild, gaf op dit punt aan Savoye advies, zodat de nieuwe
wet iets gunstiger gezind werd. Niet voldoende echter, om de eerste
dagen met Oranje tot een resultaat te komen. 41 ) Ook Megen en van
den Daele, die Leuven bewerkten, kwamen slechts langzaam vooruit. 42 )
De ergste tegenstand ondervond Savoye, die samen met Lalaing en
Berlaymont Brussel trachtte over te halen. De koning, zo meende tenslotte de gouverneur, zou zelf moeten overkomen. Philips wilde echter
eerst een andere weg proberen en gelastte aan Brussel om hun bezwaren
in Gent bij hem persoonlijk te komen blootleggen. Hij hoopte, dat zij
uit vrees voor deze reis zich zouden haasten, om tot een besluit te
komen. Dit viel tegen. Eind September begaven gedeputeerden van
Brussel zich op weg, spraken met den koning, en ....'keerden onwillig
terug. 4 3 )
Ten tweeden male stond het prestige van Philips en zijn ministers op
het spel. Eerst was de Maartpropositie gevallen en nu dreigde Brabant
41
) Groen, Archives, I, 2e éd., p. 25 vlg. ; Gachard, Corr. Ie Tadt, I, p. 319,
325 vlgg. ; Japikse, Corr. Willem den Eerste, I, p. 101 vlg.
**) Brass. Arch. Aud., no. 215, f. 108, f. 120 ; M. D., no. 165, f. 77 vlg.
43
) Ricotti, Lett, di Granv., ρ, 47 vlg.; Ven. Cal., VI, p. 600 vlg., 666. In de
eerste dagen v. Sept hadden Oranje, Bergen en Megen reeds met Brussel onderhandeld,
zonder resultaat (cfr. Brass. Arch. Aud., no. 215, f. 31, f. 34, f. 43, f. 48).
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zelfs een gewone bedevorm te saboteren. Savoye zag de situatie scherp.
Het gewest moest buigen of breken. Te Gent zei men reeds, dat de
koning naar de hoofdstad zou gaan, om de kopstukken van het verzet
hardhandig aan te pakken. Enige dagen later vernam Badoero, dat
Philips order had gegeven in het geheim enige compagnieën infanterie
op Gent samen te trekken. 44 ) In Brussel wilde speciaal de 3e stand,
de gilden, van geen wijken weten. Lalaing en Berlaymont werden nog
eens door den gouverneur naar de vergadering der gildedekens gestuurd. 45 ) Tevergeefs. Ook onder verschillende leden in de andere
steden bleef het verzet voortduren.
Nu tastte Savoye door en arresteerde in Brussel een paar van de
heftigste leiders met het plan om pas als de Staten zich zouden buigen,
enige concessies te doen. 4 6 ) De stad zette haar vergadering door en
verscheen de 22e October met een request, dat zich in het algemeen tegen
de Brabantse belastingmethodes richtte, twee dagen later gevolgd door
een doleantie, die enige concrete verzoeken bevatte. De regering beloofde
te doen, wat zij kon, om de bezwaren weg te nemen ; doch verzocht
eindelijk eens met de bede zelf op te schieten. Hiervan kwam echter
niets. 4 7)
Badoero, die vanuit Gent het conflict met stijgende belangstelling
volgde, vernam dat Oranje publiek gezegd had : de koning moet allen
**) Ven. Cal.. VI, p. 666. 691.
^5) Henne-Wauters, Hlst de Brux., I, p. 385; Brass. Arch. Aud., no. 153, f. 1.
4e
) Ven. Cal., VI, p. 712. Dit feit vermelden wij onder voorbehoud. Het bericht
is van Badoero. Nu bezat deze een bijna volmaakte inlichtingendienst en hij bevond
zich zelf slechts op korte afstand, te Gent. Toch durven wij deze arrestaties niet als
zeker aanvaarden, omdat de officiële regeringscorrcspondentie, in zover wij deze konden
nagaan, er zelfs niet op zinspeelt. Dit vinden wij een verdacht teken, daar een dergelijke
handelwijze van Savoye een zeer belangrijke gebeurtenis zou zijn, die In de volgende
dagen hèt onderwerp van de briefwisseling met Philips, Granvelle, enz. diende uit
te maken. Wij vermoeden, dat Badoero twee zaken verwart. Omstreeks dezelfde tijd
vielen in Brussel enige hongeropstootjes voor. Zullen die arrestaties niet hieraan moeten
worden vastgeknoopt ? Wel liep het verzet der gildedekens tegen de levensmiddelenbelasting enigszins over in deze relletjes. Het kan zelfs zijn, dat daar enige bestuursleden
direct bij betrokken waren. Voor de juridische verhouding regering-Staten blijven deze
arrestaties echter een hemelsbreed verschil vormen met de gevangenneming van enige
gildedekens, wanneer zij in him kwaliteit van derde lid van Brussel met de regering
onderhandelden.
47
) Ricotti, Lett di Granv., p. 51, 57 vlgg. ; Henne-Wauters, Hist de Brux., I, p.
385 ; A. Louant, Les Nations de Bruxelles et les États de Brabant de 1556-1557 (Bull.
С R. H., 99 (1935) p. 223 vlgg.). Onjuist zegt Louant (p. 230), dat de naties op 22
Oct vroegen de bede tot fi. 600.000 te verlagen. Een dergelijke stap zou reeds het
begin van een toestemming zijn. Louant komt tot deze mening doordat hij het begin
van het request verkeerd leest. Men heeft het daar niet over de geldvraag van 1556,
doch over een vroegere bede, die met de levensmiddelenbelasting werd opgebracht
7
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ophangen, die hem in zo'n nood durven tegenwerken. Bergen voegde
er aan toe, dat Philips in Brussel een bezetting zou leggen en daarenboven misschien nog een fort bij de stad bouwen. Toentertijd begreep
eenieder de volle betekenis van die woorden. Na de opstand van Gent
in 1539 was deze stad met een keizerlijk kasteel verrijkt, welks vuurmonden als een eeuwige waarschuwing voor de burgerij golden. Toch
antwoordden de afgevaardigden brutaalweg, dat de koning beter zou
doen, als hij zijn ministers ophing, die op onrechtvaardige wijze het
eigendom van het volk wilden aantasten. Als Philips de belasting op
wijn, bier en brood ophief, zoals de keizer bij de uitvaardiging ervan beloofd had, dan zouden zij de bede toestaan, eerder niet. 4 8 )
Deze uitlatingen van Oranje en Bergen, uitgesproken temidden van
de algemene gisting in de stad, konden wel eens een sombere voorspelling
bevatten. Tegen 8 November schreef de koning een vergadering uit van
de Brabantse Staten. Hij zelf zou tegenwoordig zijn. De hoge edelen
kregen het bevel in zo groot mogelijk aantal aanwezig te zijn. Zelfs de
zieke Aerschot mocht niet ontbreken
si vostre santé ne le comporte
aultrement, plustost venir à chariot", schreef hem Savoye in naam van
Philips. „Car au cas que vous et aultres seigneurs principaulx de ce pays
n'y venez et tenez la bonne main, je ne vois que les choses se pourront
conduire si promptement ne si bien que les affaires de Sa Ma té . le
requièrent". 49 ) Op Allerheiligen verscheen het derde lid van Brussel
met nieuwe doleanties. Zonder meer werden zij afgewezen, БО)
Als Philips de kwestie snel wilde oplossen, kon hij twee wegen in
slaan. Vooreerst kon hij de politieke privileges van Brabant voor één
keer negeren, door het consent van prelaten, edelen en de instemmende
leden van de vier hoofdsteden voor consent-generaal te aanvaarden en
de weigerende leden te „vervangen". Opdat uit deze daad voor de toekomst geen consequenties zouden getrokken worden tegen de Blyde
Inkomste, kon de koning schriftelijk beloven, dat de privileges van kracht
bleven. In de terminologie van die tijd noemde men dat : acte van non
prejudicie.
Philips zou zich zelfs met Brabant's charter in de hand kunnen rechtvaardigen. Immers bij zijn inhuldiging in 1549 was daarin de clausule
gezet, dat de vorst de rechten van Brabant zou onderhouden „si avant
qu'ils étaient à observer et qu'ils étaient observables." De keizer had dit
doorgedreven, omdat hij zelf te veel last ondervonden had van die privi48

) Ven. Cal., VI, p. 772 vlg. Deze scène vond waarschijnlijk plaats in de laatste
week van October. Badoero vermeldt het feit pas in een brief van 4 Nov. In de eerste
dagen van Nov. was Oranje echter niet in Brussel (cfr. Japikse, Coir. Willem den
Eerste, I, p. 104).
«J Japikse, ibid. β*) Henne-Wauters, Hist, de Впит, I, p. 385.
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leges. 5 1 ) Dat een dergelijke daad in de lijn der omstandigheden lag,
bewezen de Staten zelf door enige maanden later aan Philips te vragen,
de weigerende leden te vervangen.
De koning kon echter ook een stap verder gaan, meer in de richting
van Oranje's uitlating. Gezien het ogenblik, waarop Brabant's weigering
plaats vond, oorlog in Italië en mobilisatie van Frankrijk aan de Neder.'
landse grens, mocht hij hun houding opvatten als rebellie tegen den
wettigen vorst. In deze benarde oorlogstijd had Philips het recht van
zijn onderdanen te eisen, dat zij hem met „lyf ende goed" zouden helpen.
Hij kon zijn ultimatum stellen en aan de leden, die dan nog weigerden,
voor altijd hun politieke privileges ontnemen. 62 )
Wij geloven, dat de keizer een van deze wegen zou zijn ingeslagen,
te meer omdat de gouverneur en diens Raad de laatste weken reeds
maatregelen hadden genomen, of in ieder geval woorden gezegd, die
moeilijk op een andere wijze gedekt konden worden. Philips echter begon
met een weifeling. Hij bepaalde zelf in Brussel aanwezig te zullen zijn
op de datum, die voor de Statenvergadering was vastgesteld, de 8e
November. Toch stelde hij zijn vertrek van Gent enige dagen uit, om
aan Savoye gelegenheid te geven nog zelf klaar te komen. 53 ) Toen de
koning 10 N o v . 5 4 ) in Brussel verscheen, waren de Statenafgevaardigden
niet eens allen present. 65 ) Ook nu tastte hij niet door, maar begon te
praten en te onderhandelen, natuurlijk zonder succes. 6 e )
In deze dagen kreeg de regering enige financiële verlichting, doordat
de Duitse kooplui te Antwerpen uitstel van betaling toestonden en zelfs,
om te redden, wat er nog te redden viel, opnieuw een aanzienlijk bedrag
in de Habsburgse politiek staken. 57 ) Maar al had Philips nog veel meer
geld van de bankiers gekregen, hèt feit van Nov. 1556 was en bleef,
dat hij zijn strijd tegen de Staten van Brabant verloren had. Waarom
was de koning niet hard opgetreden ? Wij geloven, dat hij de verantwoording niet op zich durfde te nemen om door te tasten in een zaak.
B1

) Cfr. A. Gaillard, Le Conseil de Brabant, I, p. 100.
) Reeds In Sept. overwoog Philips de mogelijkheid, om het bestuur van Brussel
zo te reorganiseren, dat de naties hun stem in de Staten zouden verliezen (cfr. Louant,
Les Nations de Bmx., p. 237 vlgg.). Het plan werd echter niet doorgezet
«J Ven. Cal., VI, p. 772.
54
) ibid., p. 776; Vandenesse, Jouraal, p. 24. (Japlkse, Corr. Willem den Eerste,
dateert de brief van Philips op p. 105 enige dagen te vroeg).
65
) Zo was voor 's-Hertogenbosch wel de pensionaris Lokemans aanwezig, maar met
een verouderde volmacht, die geen rekening hield met wat Oranje bij de nieuwe wet
had bereikt. Met de nieuwe volmacht arriveerden pas half November schepen van Eijck
en raadsheer van Eijndhouts (v. Zuljlen, Invent 's-Hertogenbosch, p. 701).
8β
) Cfr. b.v. Ven. Cal., VI, p. 791.
βτ
) ibid., p. 805 vlg.
62
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die zeer zeker een grote schijn van onrechtvaardigheid over zich had.
De volkselementen in de Staten, de gilden, formuleerden de toestand
scherp door hun aanval op de levensmiddelenbelasting. Terwijl de prijzen
dagelijks stegen en hongersnood dreigde, ja reeds onafwendbaar
scheen, 6 8 ) drukte op de eerste levensbehoeften een niet onaanzienlijke
belasting.
Terecht zou de koning hiertegen kunnen inbrengen, dat deze toestand
door de Staten zelf in het leven was geroepen. Zij toch hadden die
belastingen uitgeschreven, bestendigd en steeds hoger opgedreven, veelal
ook voor hun eigen, interne uitgaven en niet alleen voor regeringsbeden.
De koning daarentegen wilde nieuwe wegen inslaan. Het verwijt diende
derhalve op de eerste plaats gericht te worden tegen de rijkere leden
van Brabant. Eenmaal de zaken genomen, zoals zij stonden, deinsde
Philips echter voor hardheid tegen de volksklasse terug.
Het kan ons niet verwonderen, dat binnen de regeringskringen een
zenuwachtige en onprettige stemming heerste. Aan de leden van de Raad
van State viel natuurlijk het verschil in prestige op tussen de vorige
gouvernante en Savoye ten opzichte van de Staten. Ontevredenheid
hierover kon niet uitblijven. Speciaal Oranje en Aremberg schijnen bedekt den nieuwen gouverneur becritiseerd te hebben. 69 )
Vervolgens richtte zich de stemming tegen Philips. De geldzendingen
uit Spanje had hij nog niet krachtig genoeg aangepakt. Daarbij kwam de
langzaam groeiende wrevel over het feit, dat hij meer en meer op de
Spanjaarden in zijn omgeving ging steunen. Had men enige maanden
geleden in wel duidelijke maar toch bedekte termen over een en ander
tot den koning gesproken, nu moest er met alle kracht op worden gewezen, dat halve maatregelen het land naar de ondergang voerden.
Z o besloten Savoye en zijn Raad opnieuw de toestand en hun zienswijze
daarop aan Philips uiteen te zetten. De 23e Nov. kwamen hiertoe bijeen
B8
) In November vroeg de regering advies aan de verschillende gewesten hoe de
hongersnood nog te ondervangen zou zijn. Zelf stuurde zij een eigen concept rond
(cfr. b.v. voor Holland: Goes, Resol. Holl., IV, p. 464 vlgg.; voor Gelre: Brass. Arch.
Aud., no. 215, f. 293).
59
) Althans de 8e Nov. 1556 merkt Badoero deze houding van de edelen op (cfr.
Ven. Cal., VI, p. 776). WIJ brengen het in verband met de Statenlcwestle. Het kan
echter ook op lete anders slaan. Nog altijd zaten enige edelen In Frankrijk vast, die
In de vorige oorlog krijgsgevangen waren gemaakt. Hierover schrijft Granvelle 15 Oct
1556 aan Savoye : „ceux de pardeça" zijn gewoon op de schouders van de zwakste
te laden, wat zij niet durven zeggen ten overstaan van den koning ; en daarom komen
op U de klachten neer over de verwaarlozing van onze gevangenen In Frankrijk. De
weet echter, dat gij doet, wat gij kunt (Ricotti, Lett, dl Granv., p. 52 ; cfr. ook Ven.
Cal., VI, p. 712; Bruss. Arch. Aud., no. 215, f. 179). Misschien slaat de opmerking
van den Venetìaansen gezant wel op belde punten.
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de koning, de gouverneur en de in Brussel aanwezige leden van de twee
Raden.
Na de vorige remonstrantie in herinnering te hebben geroepen, werd
er op gewezen, dat de toestand sindsdien nog erger was geworden. Als
de koning vertrekt, zal er helemaal geen kans bestaan, om voorlopig
een nieuwe bede te krijgen. Daartoe behoefde men slechts te zien naar
de eerste regeringsjaren van Maria. Hoewel de gewesten niet zo uitgeput waren als nu, kreeg zij pas beden toegestaan, na een jaar of vijf
haar ambt bekleed te hebben. 60 ) Zeer zeker, enige leden van de Staten
hadden hun plicht niet gedaan. Over het algemeen echter was men
goed gezind, maar het geld ontbrak hun werkelijk; de armoede was
zeer groot.
Als de koning overweegt, wat deze landen al hebben opgebracht,
zonder te letten op „exemptz ou non exemptz, chose jamais si avant
accoustumée", hoewel de oorzaak van de laatste oorlog toch in Parma
lag, dan zal Zijne Majesteit bevinden „que ses aultres royaulmes et pays
ne se sont à beaucoup pressentuz si avant, ne qu'il se soit faicte diversion d'un homme de pied ou de cheval du costei d'Espaigne . . . . " Alsof
dit wat boud gezegd was (bovendien sterk overdreven), werd er
onmiddellijk aan toegevoegd : dit terzijde gelaten, lijkt het toch volkomen
redelijk, dat de lasten gelijkelijk verdeeld worden. Laten wij een voorbeeld aan Fxankrijk nemen : de provincies, die niet van de oorlog te
lijden hebben, moeten daar meer betalen dan de andere.
Gedetailleerd noemt de remonstrantie nu de schulden op. De koning
zelf is 4 millioen ten achter ; een som, die door de gebrekkige rentebetaling steeds aanwast. Zelfs bij een rente van 5 % zou dat ieder jaar
nog fl. 200.000 kosten. β 1 ) Aan de soldaten was men ruim 2 millioen
schuldig. Wat de gewesten betreft, Vlaanderen had een staatsschuld
van 2 millioen ; Brabant eveneens. Wanneer het voor den koning on
mogelijk mocht zijn de Nederlanden financieel te helpen, en Frankrijk
zou de oorlog ook aan zijn Noordgrens beginnen, dan is er nog maar
60

) Hiermee verdedigde Savoye tevens stilzwijgend zijn eigen gebrek aan prestige.
) Men dacht dus reeds serieus aan een gedwongen conversie. De geleende sommen,
die samen een 4 millioen beliepen, stonden immers uit tegen renten variërend tussen
8 en 23 %. Men dacht het zo te doen, dat de marchants gedwongen zouden worden
voor die 4 millioen een hypotheek te aanvaarden op kroondomeinen, tegen een rente
van 5 %. Dit blijkt uit de gebruikte termen : „Les debtes que courent à fralt" bedragen
4 millioen. „Les baillant à rente, au denier XX le cours, monteront environ fl. 200.000
par an." De term „irait" of ,.finance" werd gebruikt voor rente van de leningen op
korte termijn, die de koning sloot op zijn persoonlijk crediet, of dat van andere regeringspersonen ; terwijl „rente" aanduidde óf de domeinrente óf rente van de staatsschuld
der gewesten (cfr. voor de teksten: Buil. С R. H., 2e sér., 8 (1855) p. 129).
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één middel om aan de Nederlanden weer wat levensmoed en effectieve
hulp te geven. Dit middel bestaat hierin, dat Zijne Majesteit de heffing
van een „quote principale" zal toestaan, en van de andere kant Engeland
tot hulp in geld en troepen beweegt. Anders gaan de Nederlanden
verloren.
Zoals de zaken nu staan, kunnen de hertog en de seigneurs hun taak
niet vervullen. Zij vragen daarom, dat de koning in de genoemde punten
zal voorzien, „ou de les déporter de la charge qu'il a pieu à Vostredite
Majesté leur donner . . . . (Il) leur a samblé qu'ilz f croient mal de celer
ou desguyser la chose à V . M., et encoires pis d'emprendre l'administration d'une telle républicque, avec si évident hazard de perdre le pays
et leur honneur . . . . " . e 2 )
Deze scherpe en rondborstige verklaring was op zijn plaats. De
koning moest geprest worden al het mogelijke te doen, en vooral snel te
handelen. Inderdaad kreeg Savoye zijn zin. Reeds begin December stelde
63
koningin Магу zich borg voor een door Philips te sluiten lening ; )
en nadat Coligny's aanval op Douai de oorlog in de Nederlanden tot
een feit had gemaakt, zette de koning zich onmiddellijk aan de arbeid
om Engeland mee te krijgen en om uit Spanje op alle mogelijke wijzen
geld te doen komen. De lange winter gaf hem tijd beide plannen geheel
uit te werken. Voorlopig kon Frankrijk immers geen oorlogsdaad van
betekenis stellen. Terwijl de gouverneur het mooiste leger op de been
bracht, dat maar denkbaar was, zond Philips zijn vertrouwden minister
Gomez naar Spanje, die daar op zo radicale manier voor geld zorgde,
dat de veldtocht van 1557 er grootendeels mee betaald kon worden.
Philips zelf stak naar Engeland over en wist te bewerken, dat 7 Juni
te Reims de oorlogsverklaring van dit land aan den Fransen koning
werd overhandigd.
Brabant vergaderde intussen maar verder, zonder tot eenstemmigheid
te kunnen komen. Het heeft weinig zin al dat gepraat in details te
volgen, omdat het geen nieuwe gezichtspunten aanbracht. Bepalen wij
ons tot het slot. De Staten werden zelf de zaak hartelijk moe. Zij zagen
hun gebrek aan eenheid en autoriteit duidelijk in. De Blijde Inkomste
ondermijnde zichzelf. Nog een laatste poging wilden zij aanwenden.
Begin April werd een algemene bijeenkomst uitgeschreven. De kanselier
van Brabant verzocht aan de hoge edelen zo sterk mogelijk te ver
schijnen. 64 ) Het resultaat was nul. Granvelle betwijfelde, of er nog ooit
ю) Buil. С R. H., 2e sér., 8 (1855) p. 124 vlgg.
« ) Ven. Cal., VI, p. 862. 882.
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„Dice el canciller que estos de Brabante piden más nobles para poder acabar

esta negra (sic !) ayuda ; y asi se le ha mandado que los llame luego" (Eman. Flllb.,
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een resultaat zou komen. 65 ) Vooral de laatste leden van Brussel,
Antwerpen en Leuven konden zich niet met de opinie van de eerste
en tweede stand verenigen. Er bestond maar een uitweg : zelf aan den
koning verzoeken, de knoop door te hakken. De „opinies" zouden worden
ingeleverd en de koning moest dan maar beslissen.
De eerste en tweede stand accordeerden twee 10e en een 20e penning
van het inkomen van een jaar uit alle onroerende goederen, leengoederen,
cijnsgoed, eigen goed, enz. op te halen door gedeputeerden van de Staten,
waar de koning een „adjoinct" mocht bijvoegen. De 10e penningen
zouden door de eigenaars betaald worden, de 20e door de huurders en
pachters. Wegens de dure tijd zou de eerste 10e p. pas betaald worden
ultimo Augustus 1558 en de andere 10e, met de 20e, ultimo Augustus
'59. Als conditie vroegen zij, dat de koning eerst de belofte zou „verleenen onder zijn handtteeckenen ende zegel", dat het geld besteed werd
aan de oorlog in de Nederlanden en in het bizonder aan Brabantse
grensvestingen. Een dergelijke belofte had de keizer eertijds ook gedaan
bij gelegenheid van een 10e penning. Ten tweede, dat eventuele plundering door soldaten op de bede gekort zou worden.
In dit alles consenteerden de eerste en tweede stand, mits ten minste
drie hoofdsteden, of twee met twee leden van de andere hoofdsteden
zich met hen verenigden. Opdat Philips hieruit in de toekomst geen
consequenties trekken zou, vroegen zij acte van non prejudicie. Hiermee
gingen de twee eerste leden van Antwerpen accoord, mits beslist niemand
exempt zou zijn ; het derde lid echter beloofde zich alleen dan te zullen
aansluiten, als ook de drie andere hoofdsteden consenteerden. 's-Hertogenbosch sloot zich bij prelaten en edelen aan. Van Leuven weigerde
het vierde lid. Van Brussel stemden de twee eerste leden geheel toe,
maar het derde slechts in èèn 10e penning.
Ondanks de soepelheid van het prelaten-edelenconsent liep men dus
nog vast. Slechts één stad, 's-Hertogenbosch, had in haar geheel toegestemd. De koning maakte er echter een eind aan door, wat het derde
lid van Antwerpen had verklaard, als consent op te vatten. Uitdrukkelijk
maakte Philips er op attent, dat hij volledige autoriteit had om zijn landen
te beschermen en daartoe ook door zijn eed verplicht was, terwijl de
onderdanen krachtens hun eed hem daarin moesten bijstaan „met lyve
Diari, p. 28). Wegens het overlijden van v. d. Daele (21 Dec. 1556) was Jan Scheyfve
tot kanselier benoemd. A. Gaillard (Le Conseil de Brabant, HI, p. 339) vergist гісЬ
in de jaarstijl, wanneer hij Scheyfve's benoeming op 17 Febr. 1558 zet Immers 1 Maart
1557 schrijft Vlglius aan Mar. v. Hong., dat Scheyfve kanselier v. Brabant is geworden
(Brass. Arch. Aud., no. 127, f. 36). Vóór de aanstelling van Scheyfve had Tisnacq
de functie ad Interim waargenomen (cfr. Arch. Den Bosch, A. 207, no. 83).
«*) Weiss. Pap. d'État, V, p. 65.
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ende goede." Hij verving de weigerende leden, aan wie hij nog 14 dagen
bedenktijd toestond, er bij voegend, dat de bede in ieder geval zou door
ββ
gaan. Hiermee nam het lange proces een einde op de 27e Juli 1557. )
Een maand vroeger had Brabant de twee andere verzoeken van de
regering ingewilligd. Men zal zich herinneren, dat in Juli 1556 aan de
Staten gevraagd was, om op de nog hangende bede fl. 500.000 te mogen
lenen, alsook om in Brabant domein te verkopen of te verhypothekeren
tot een bedrag van fl. 600.000. Wat de eerste vraag betreft, had men
6 7
e8
tenslotte fl. 400.000 ) toegestaan ; tenminste S a v o y e ) nam de toe
stemming ; immers het 3e lid van Brussel en het 2e en 4e van Leuven
e
weigerden. ») De domeinverkoop kreeg in Mei de unanieme goedkeuring,
met als voornaamste conditie, dat de verkochte heerlijkheden niet exempt
70
zouden zijn van belasting. )
Tenslotte over de bede van 1556 nog een merkwaardig feit. Vlaan
deren brak onder de grote gewesten het eerst de koninklijke propositie
door zijn aanbod van fl. 800.000. Toch bleek dit gewest bij de inzameling
der gelden het in princiep met de regering eens te zijn. Het bracht de
som op door een 10e penning van de inkomsten der onroerende goederen
zonder daarbij geestelijkheid of adel te eximeren, en een 10e penning
„du gaing que vraysemblablement font tous marchans de quelque nation
ou condition, qu'ilz soient prévilégiez ou non prévilégiez, résidens audict
pays de Flandre et ayant selon commune opinion trois cent florins une
fois en capital ou en marchandise, à estimer icelluy gaing à l'advenant
de six pour cent . . . . " . 7 1 ) Zelfs de buitenlandse koopman die zich in
Vlaanderen vast had gevestigd, moest dus meebetalen. Haalde het gewest op deze manier niet de beloofde som, dan zou men het aanvullen
met een levensmiddelenbelasting. Schoot er iets over, dan diende dit tot
M

) Arch. Den Bosch, A. 207, no. 83. Uit het feit, dat Gachard (Lettre, p. 90) alleen
de acte d'acceptation vermeldt, die eerst op 4 Aug. 1558 werd getekend, heeft men
wel eens de conclusie getrokken, dat de bede pas om die tijd is geaccordeerd. Met
de data van dergelijke actes moet men voorzichtig zijn. Zij waren een bekrachtiging
door den koning van het Statenconsent, die voornamelijk gebruikt werd om belastingweigeraars gemakkelijker te kunnen dwingen. Omdat nu van de bede in kwestie de
eerste termijn pas ultimo Aug. 1558 verviel, heeft men blijkbaar geen haast gemaakt
met het opstellen van de acceptatiebrief. Bij dit accoord van Brab. rezen bovendien
later nog enige bezwaren over de data, waarop de gelden moesten worden gestort
(Brass. Arch. Aud., no. 1229, f. 240). Ook dit kan een reden zijn geweest voor het
lange uitblijven der koninklijke goedkeuring.
eT
) v. Zuljlen (Invent. 's-Hertogenbosch, p. 703) verschrljft zich door fl. 4000
te zetten. Cfr. b.v. Arch. Den Bosch, A. 206, fol. ХШ vlgg.
98
) Philips vertoefde in deze maanden in Engeland. Eerst begin Juli arriveerde hij
in Brussel, e») Arch. Den Bosch, A. 206, fol. ХШ vlgg.
TO
) Arch. Den Bosch, A. 206, fol. Х Ш vlgg.
71
) Arch. Gent, Reg. P., f. 87 vlgg.
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eigen schulddelging. De hele bede werd geregeld door Vlaamse
commiezen.
De redenen, die Vlaanderen had om het voorstel zo te wijzigen,
springen in het oog. De heffing op de onroerende goederen zou lager
uitvallen, dan de regering wilde met haar 100e penning op de waarde.
De belasting op het roerend goed ging zelfs ver naar beneden. In plaats
van de voorgestelde 2 %, legde Vlaanderen er 0.6 % op. Van de andere
kant bleef de som van fl. 800.000 slechts een fl. 200.000 onder de raming,
die de regering bij haar eigen plan had gemaakt. Zo goed als zeker
zou het gewest er dus een lichte accijns bij moeten doen. Verder vermeed
men alle inmenging van koninklijke ambtenaren. De hele boekhouding
bleef in Vlaamse handen, zodat Brussel, met het oog op een nieuwe
belasting in de toekomst, de kapitalen niet precies te weten kwam.
Inderdaad lijken al deze redenen voldoende om Vlaanderen's houding
te verklaren. Toch niet helemaal. Want met al de wijzigingen bleef staan,
dat alleen dit gewest zich in prindep bij de regering aansloot, terwijl
alle andere zich daar radicaal tegen hadden verzet. En in 1558 zou
Vlaanderen hetzelfde herhalen. Hier ligt een probleem, dat wij niet ver
mogen op te lossen. Vooral aan Brabant en ook aan Holland, waarin
de б grote steden domineerden, zou men eenvoudig zeggen, dat de ge
goede burgerij de koopmanspenning heeft tegengehouden. Doch in de
Vlaamse Staten was het stadspatridaat evengoed machtig, en daar ging
men wel met Philips mee. Slechts een zorgvuldige studie van dit gewest,
zijn statensamenstelling, zijn economische en algemeen maatschappelijke
verhoudingen, kan hierin licht brengen.
In de remonstrantie, die Savoye en zijn Raad in November 1556 aan
den koning voorlegden, om hem te pressen de financiële toestand te verbeteren, kwam, naast de vraag naar geldzendingen uit Spanje, ook voor
het verzoek om in de Nederlanden een „quote principale", een hoofdelijke
omslag, te heffen. 7 2 ) De Raad van Financiën zou er later deze definitie
van geven : „nombrer les personnes riches en ces pays et demander à
chascun certaine somme de deniers". 73 ) Mary van Engeland wendde,
zoals wij vroeger zagen, dit middel in 1556 aan. 7 4 ) De methode bestond
hierin, dat men in het ruwe weg het bezit van rijke inwoners schatte, volgens die schaal voor ieder een niet al te hoog bedrag vaststelde en hen
dwong dit geld niet te lenen, maar zonder meer te geven. In de Raad van
State is dit idee nog eens ter tafel gekomen, toen eind Augustus 1557
tijdens de veldtocht in het kamp een conferentie plaats vond over
middelen, om de schulden aan de bankiers te lossen, waarvan de rente7i

) Cfr. p. 102.

та

)

Bruss. Arch. Aud., no. 1230, f. 81.

74

) Cfr. p. 57.
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betaling onmogelijk bleek. 7B )
Beide keren is het voorstel verworpen en de Raad van Financiën
rangschikte het onder de ontwerpen, „qu'il ne s'est trouvé honeste ne
convenable de user . . . . " . 7 6 ) Terecht ! In de Nederlanden kon de centrale
regering niemand dwingen tot het geven van geld zonder er de Staten
in te kennen. En op hun toestemming heeft men zelfs niet gehoopt.
Tenminste het idee is hun nooit voorgelegd.
Toch groeide er wel iets bruikbaars uit. Terwijl Brabant nog volop
disputeerde over de bede, besloot Philips in de eerste dagen van 1557
aan steden en particulieren leningen te vragen, die in het geheel ruim
een half millioen zouden bedragen. Lijsten van kapitaalkrachtige per«
sonen werden opgesteld en de provinciegouverneurs moesten er hun gewesten mee afreizen. In Brabant en Vlaanderen stelde men bij gebrek
aan een gouverneur apart enige ambtenaren daartoe aan. De instructies
van deze collecteurs waren vrij streng. Zij zelf mochten geen excuus
aanvaarden. Meende iemand het gevraagde bedrag niet te kunnen lenen,
dan had hij zich persoonlijk in Brussel te verontschuldigen. 77 )
Daar de koning om deze tijd naar Engeland overstak, kreeg Savoye
de zaak geheel zelfstandig af te werken. Hij deed het streng, maar zeer
verstandig. Zo voelde Vere, de gouverneur van Holland, Zeeland en
Utrecht, niets voor dat gebedel. Hij wilde het geld liever op het crediet
van de Staten laten opnemen. Bovendien leken de bedragen hem voor
vele personen te hoog. Het voorstel om de Staten er in te betrekken,
sloeg de hertog resoluut af. Dat duurde veel te lang, terwijl men overigens
al in verschillende gewesten met de inzameling was begonnen, zodat het
gewenst leek bij allen dezelfde lijn te trekken. Wel vond Savoye goed,
om de sommen, die te hoog schenen, omlaag te drukken en door meer
mensen in de lening te betrekken toch het voorgestelde bedrag te halen.
Dergelijke detailpunten mocht Vere naar eigen inzicht regelen. Voor
de abdissen van Rijnsburg, Leeuwenhorst en andere conventen vroeg
de gouverneur zelfs algehele vrijstelling, daar zij, zoals hij verzekerde,
dagelijks de hongersnood door vele aalmoezen lenigden, voor welk werk
men haar de handen vrij behoorde te laten.
De uitslag viel Vere hard mee. Vanaf de eerste dag liep het erg vlot.
Alleen in Utrecht stuitte hij op onwil bij enige heren van het domkapittel
en bij sommige landjonkers. Voor hun weigering had hij echter geen verontschuldiging en onverwijld kregen zij het bevel naar Brussel te gaan. 7 8 )
W) Brass. Arch. Aud., no. 115, f. 258v. 7 β ) Brass., Arch. Aud., no. 1230, f. 81.
" ) Brass. Arch. Aud., no. 647, f. 65 vlgg. ; no. 796, f. 1 vlgg.
T8
) Brass. Arch. Aud., no. 325, passim ; het is ons onbekend, of Savoye op het
verzoek omtrent de abdissen is ingegaan. Gelet op zijn hele houding in deze kwestie
vermoeden wij van wel.
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In Vlaanderen dreigde meer gevaar. Hier gingen de Staten zich met
het geval bemoeien. Zij protesteerden tegen de verkapte dwang, die
in de werkwijze der collecteurs lag opgesloten. Immers wie wilde weigeren, werd naar het hof gestuurd, terwijl de commissarissen voldoende
lieten merken, dat Savoye hen niet al te vriendelijk zou ontvangen. Dit
dwangelement was volgens de Staten in strijd met de door den koning
bezworen rechten van het gewest. Vooral Vlaanderen, dat steeds loyaal
de zware beden opbracht, mocht men niet op deze wijze molesteren.
Het antwoord van den gouverneur-generaal kwam de bezwaren echter
zeer goed te boven: „ . . . . pour les causes au long dédairées de bouche
aux députez des membres de Flandres, (le Duc) ne trouve pour le présent
aultre moyen plus propice pour subvenir aux nécessitez de la chose
publicque si notoires, que par moyen de gratieulx prestz des bons et
affectionnez subgectz ayans la puissance d'assister leur prince à la
deffence du pays et d'eulx meismes : requérant pourtant ausd. membres,
qu'ilz veullent tenir la main, signamment vers ceulx, qui y peuvent fumir.
Et quant aux aultres, qui ont légitimes excuses, Son Altèze regardera
de les faire supporter et ne les presser plusavant que de raison." 79 )
Hiertegen viel niet veel in te brengen. Savoye haalde uit het bezwaar van Vlaanderen een nieuw en goed argument ten bate van de
regering. In zover zij meenden gerechtigd te zijn zich met de kwestie
te bemoeien, dienden zij juist hun steun te geven. Zij zelf hadden immers
ook een eed gezworen, en wel om den koning met inzet van hun persoon en bezit bij de verdediging van het land te helpen. Tevens zou er
zeker in het rijke Vlaanderen alleen maar van enige dwang sprake zijn
bij beslist onredelijke bezwaren. In dat geval wees de hertog de Staten
op hun plicht om tot de pressie van deze weigeraars mee te helpen. Zo
verliep de lening vlot en men haalde het gewenste bedrag.
Serieuze moeilijkheden rezen echter bij de terugbetaling. In de contracten stond dienaangaande een clausule, die aanleiding moest worden
tot de nodige ruzie. De regering wilde de sommen terugbetalen na een
jaar. Als dit niet mogelijk bleek, zouden zij omgezet worden in rentegevende staatsschuldpapieren, naar verkiezing van de houders vast te
leggen op het kroondomein of af te lossen uit de beden. Met dit laatste
woordje hield Brussel niet zonder opzet een slag om de arm. Er stond
niet : de eerstvolgende bede, doch in het algemeen : de beden. Gezien
de ongewone methode van de lening en de uitgeoefende pressie was de
regering echter redelijkerwijze verplicht, om aan hen, die geen domeinhypotheek verlangden, zoo spoedig mogelijk het geld terug te geven.
Dat eiste de goede trouw.
™) Bruss. Arch. Aud., no. 727, f. 223 vlgg.
107

Doch wat betekende in de concrete toestand: zo spoedig mogelijk?
In deze oorlogstijd had de regering alle beden tot de laatste cent nodig
en kwam dan nog millioenen te kort. Bovendien, bij de eerstvolgende
bede, die in Mei 1558 zou worden gestemd, verhinderden de Staten
zelf de terugbetaling, door uitdrukkelijk te bepalen, dat het geld voor
de oorlog moest worden besteed. Op de naleving van deze eis hielden zij
strenge contrôle. De gelden, die het jaar daarop werden toegezegd,
waren absoluut nodig om de troepen na de vrede van Câteau-Cambrésis
af te kunnen danken. Zo had men in de zomer van 1559 nog niets afgelost. De Raad van Financiën deed het voorstel alles eenvoudig in
rentebrieven om te zetten. Hiertegen protesteerde Vlaanderen en wilde
de mensen vrij laten. W i e het geld terug verlangde, moest het ook
krijgen. Dat was de conditie van het contract. Margaretha van Parma,
de nieuwe gouvernante, legde zich hierbij neer en beloofde successievelijke afbetaling aan allen, die geen domeinhypotheek wensten. 8 ^)
Terwijl de lening in het voorjaar en de zomer van 1557 werd afgehandeld, dacht de regering weer over een extra-bede. De vorige was
anderhalf jaar geleden gevraagd. Gelet op het tempo, waarin de beden
elkaar sinds 1542 opvolgden, mocht men de tussenruimte behoorlijk lang
noemen. Toch zag men wanhopig tegen een nieuw verzoek op. Hoe
zou deze keer de tegenstand worden, nu de lasten op de gewesten nog
zwaarder drukten en het prestige van de regering verminderd was? Na
Brabant's tegenstand konden de andere gewesten dat voorbeeld gemakkelijk gaan volgen.
Het is te begrijpen, dat in Brussel nu dit idee opkwam. Als wij de
toestand eens aan de Staten uiteenzetten, en henzelf het eerste voorstel gezamenlijk laten doen, dan is er waarschijnlijk een sneller en beter
resultaat te verwachten. Zij zullen inzien, dat hulp noodzakelijk is, wil
het land niet ten gronde gaan. Eenmaal zover, beseffen zij zelf de
verantwoordelijkheid. Vinden zij van de andere kant de gewone belastingen werkelijk overladen, dan moeten zij ook toegeven, dat de
regering verstandig handelde met haar hervormingsplannen. Willen zij
daar ook dan nog niet aan, zo rust op henzelf de volle verantwoordelijkheid van een nieuwe bede.
Tegenover deze redenering kon men inbrengen, dat er tegelijk een
groot risico in stak. Als de Staten in hun gedrukte en ontevreden stemming zich bij gemeenschappelijke vergaderingen van hun gelijke houding
bewust worden en daarbij de kracht der eenheid voelen, zal het dan
geen klachten tegen de regering gaan regenen? En gesteld, dat een
ao
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) Arch. Gent, Reg. !.. f. 177 vlgg., f. 272 vlg.. f. 379 vlgg.

of ander invloedrijk man, die Brussel slecht gezind is, de vergadering
op zijn hand weet te krijgen. Maar zelfs als de stemming erg meevalt,
is het dan niet waarschijnlijk, dat men door gebrek aan de techniek van
algemeen vergaderen de tijd verknoeit zonder iets goeds te bereiken?
De Staten toch waren gewoon om bij een bede slechts de algemene
uiteenzetting van de toestand, de generale propositie, gezamenlijk te
aanhoren. Zelf disputeren deden zij niet op die vergadering. De volgende dag stelde de regering op aparte bijeenkomsten aan elk gewest
de zogenaamde particuliere propositie voor, waarin de eigenlijke geldvraag in bizonderheden lag uitgedrukt. Hierop keerden de deputaties
naar huis terug en wikkelden verder in hun provinciale Staten de
kwestie af. Tot gezamenlijk vergaderen nodigde men hen slechts zelden
uit. De laatste keer was al meer dan twintig jaar geleden. Weinig of
geen der nu zittende leden hadden dus ooit zo'n bespreking meegemaakt. Hoe zou men ineens een dergelijk geval vlot kunnen afhandelen ?
Er bestond geen methode voor of iets, dat er zelfs maar op leek. W e l
bestond er een minder prettige verhouding tussen de gewesten, die de
mogelijkheid op succes nog extra verkleinde.
Wat dacht de regering van deze bezwaren en wie dreef tenslotte
de algemene vergadering door ? Lalaing heeft de naam, de Urheber van
het plan te zijn. Waarom, zal niemand kunnen zeggen. Ook maar een
schijn van bewijs is nooit geleverd. Zelfs de verdachte argumentatie van
Granvelle gaat op dit punt vrij uit. Twee keer komt daarin de naam van
Lalaing ter sprake. Vooreerst bij een herinnering aan de remonstrantie
van 1556, die met de Staten-Generaal van het volgend jaar niets te
maken heeft. Ten tweede schrijft de bisschop ergens : de algemene
vergadering ten tijde van Lalaing. 81 ) Dit behoeft slechts te slaan op het
feit, dat de graaf onder de vergadering waarnemend gouverneur-generaal
was.
Doch in ieder geval, wat men verder in de woorden van Granvelle
wil lezen, vast staat, dat wie ook het plan heeft geopperd en doorgedreven, Lalaing er zeker part noch deel aan had. Hij toch trok in de
eerste dagen van 1557 naar zijn gewest Henegouwen om aldaar de
verdediging te organiseren, en bleef er tot Juni zonder ooit naar Brussel
over te komen. Zelfs bij de belangrijke conferentie van de Raad van
State in Mei, waar men de komende veldtocht in algemene lijnen opstelde, verscheen hij niet in de hoofdstad, daar hij tengevolge van een
verwonding, opgelopen bij een val van zijn paard, niet reizen kon. 8 2 )
81

) Cfr. p. 68. (Voor het verband tussen Lalaing en de remonstranties, cfr. A. Louant,
Charles Lalaing èt les remonstrances d'Emman. Philib. de Savoie, in Buil. C. R. H.,
97 (1933) p. 255 vlgg.)·
M
) Eman. Filib., Diari, p. 179; Brass. Arch. Aud., no. 232, f. 130 vlgg.
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Verder is zijn volledige correspondentie uit deze maanden met het
hof bewaard, waaruit blijkt, dat hij zich nooit met het probleem van de
Staten ook maar heeft bemoeid. De juiste datum van zijn terugkeer is
onbekend. In ieder geval schreef hij nog de 4e Juni een brief uit
Valenciennes, terwijl wij hem medio Juli in Brussel aantreffen. 83 ) Tenzij
toevallig de correspondentie van Juni is zoek geraakt, mogen wij aannemen, dat hij ongeveer midden Juni in Brussel is aangekomen. Op
die datum lag echter het plan reeds klaar, ofschoon het besluit nog niet
definitief genomen was.
Van wien kwam dan wel het'idee? Dit zal duidelijk worden, als wij
de particuliere brieven nagaan van den koning en den gouverneur-generaal. Philips en Savoye hadden in deze jaren de gewoonte, om, als zij
niet bij elkaar waren, buiten de officiële kanselarij-correspondentie nog
een apart, persoonlijk contact te houden over de voornaamste problemen.
Zij konden hierin vrijer spreken dan in brieven, die van den enen
secretaris naar den anderen verhuisden. Ook wat de taal betreft —
de geheime correspondentie geschiedde in het Spaans —, kon althans
Philips zich hier beter uitdrukken dan in de officiële taal van het
Bourgondische hof, die Frans was. In twee van deze brieven ligt de
sleutel van de algemene Statenvergadering. Begin Mei schreef Savoye
uitvoerig zijn zienswijze over de financiële toestand, waarop Philips de
28e van dezelfde maand uit Londen in een zeer lang autograaf schrijven
antwoordde. De brieven zijn tevens van buitengewoon belang voor wat
er in het binnenste van deze twee mannen omging met betrekking tot
de Nederlanden. Een korte inleiding is voor het goed begrip nodig.
Toen de koning in Februari 1557 Gomez naar Spanje stuurde, kreeg
de minister een veelomvattende instructie mee. 8 4 ) W a t de financiële
kant van zijn taak betreft, moest hij het geld nemen, dat het gouvernement verstrekken kon, zeer hoge bedragen lenen bij rijke particulieren
en tenslotte het machtige fonds van Sevilla tot de bodem uitputten.
Sevilla was in die tijd de gedwongen haven voor de handel met
de koloniën, die onder toezicht van de Staat stond. Alles wat daar
binnenkwam, moest worden aangegeven in de casa de contratación, gevormd door de consuls der kooplieden, bijgestaan en gecontroleerd door
regeringsambtenaren. Nu bestond de aanvoer uit de koloniën veelal uit
goud- en zilverzendingen, die deels aan den koning, deels aan particulieren toebehoorden. Al het edel metaal werd aangehouden en geregistreerd,
terwijl men het slechts na goedkeuring van de regering aan het bureau
M
) Cfr. voor de corresp. v. Lalalng Jan.-Junl 1557: Bruss. Arch. Aud., na 113,
114. 115, 317, 318, passim.
•*) Kerv. de Lettenh., Relat pollL, I, р. Я vlgg.
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mocht onttrekken. Het gouvernement kreeg zo een zekere kijk op de
invoer van edel metaal, doch meteen de mogelijkheid om in geval van
nood in een enkel ogenblik een grote lening af te dwingen.
Volgens de officiële berekening bezat de Casa op dat ogenblik een
voorraad van 5 millioen ducaten aan edel metaal. Een gedwongen lening
van dit bedrag op korte termijn zou, zo hoopte Philips, hem in staat
stellen de oorlog in de Nederlanden en Italië tot een goed einde te
brengen, en de rente van zijn schulden te blijven betalen. Met de goud'
en zilverzendingen, die in de volgende jaren voor hem persoonlijk
zouden aankomen, dacht hij dit bedrag te restitueren. Het was een
uiterst middel, doch na de felle remonstrantie van de Nederlandse regering in November 1556 besloot Philips die stap te zetten.
Toen Gomez echter beslag legde op de kas, bleek zij leeg. De
eigenaars hadden het gevaar voelen aankomen, door smokkelhandel de
Casa gedeeltelijk omzeild en de millioenen, die er stonden ingeschreven,
met behulp van de koninklijke ambtenaren aan het depot onttrokken.
Philips was bij het horen van deze tijding verpletterd. De keizer in
Spanje richtte zich woedend uit zijn afzondering op, liet de beambten
arresteren, beschuldigde zelfs de Raad van Indie en eiste de meest strenge
bestraffing. Maandenlang duurde zijn toorn. Het geld zou en moest
terugkomen. De eigenaars hadden natuurlijk reeds gezorgd, dat dit
onmogelijk of in ieder geval zeer moeilijk was. Zo'n onderzoek vroeg
bovendien veel tijd en Philips had direct het geld nodig. Gomez haalde
nog wel langs andere wegen een paar millioen, maar dat was te weinig. 8 5 )
In deze stemming van uiterste desolatie werden beide brieven geschreven.
Philips stelde direct aan Savoye voor in de Nederlanden een bede
te vragen. Hierop antwoordde de gouverneur : U kunt dus zelf slechts
de eigenlijke veldtocht in de zomermaanden betalen. De rest moet uit
deze landen komen. Het zou mogelijk zijn, wanneer allen zo gestemd
waren als ik ben. Doch er is hier weinig goede wil. 8 e ) U w voorstel is
onuitvoerbaar. Wij kunnen geen bede vragen op het ogenblik, dat de
troepen opmarscheren. U en ik moeten beiden bij het leger zijn, terwijl
in geval van een bede een van ons zou moeten achterblijven om met
de Staten te onderhandelen.
Bovendien vindt men het te vroeg voor een nieuwe geldvraag, t e .
meer nu Brabant nog niet eens de oude bede heeft afgewerkt. Het zou
de schijn hebben, dat U hen met het leger in de hand dwingt. Uit vrees
zullen zij toestemmen, doch in dat geval begint de ellende bij de uitvoering. Dan krijg je een opstand, als de troepen eenmaal ontslagen
№

) Gachard, Retraite et mort, passim.
s8) „Pero ay muchas pasiones y poco buena volunta."
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zijn. Wij zouden meer geld kwijt raken met de onderwerping van een
dorp, dan nu om het hele land een jaar overeind te houden. Doch laten
wij aannemen, dat er geen opstand komt. Het duurt zeker een vol jaar
voor de betalingen loskomen. Wanneer U echter eerst een mooie overwinning behaalt op Frankrijk, wat ik hoop dat gebeuren zal, dan zullen
zij naar vermogen geven.
Om de komende winter de troepen te onderhouden zie ik slechts twee
mogelijkheden. Wij kunnen beslag leggen op de kostbaarheden der
kerken, of de Staten bijeenroepen en hun de nood van Uwe Majesteit
uiteenzetten. Hun aantonen, dat Uw andere landen U niet meer kunnen
helpen, en hun vragen, om zelf te overleggen en middelen te bedenken
voor hun eigen defensie. 87 ) Dat is alles, wat ik op het ogenblik weet. 8 8 )
Hierop antwoordde Philips de 28e Mei : Nu het geld van Sevilla
voor het grootste deel verdwenen is, zal ik alles uit Spanje laten komen,
wat er maar te halen is. Ik heb bevel gegeven om ter verdediging van
de Nederlanden, die mij zeer ter harte gaan, — ook al weet ik dat zij
zelf dat niet geloven 8 9 ) — mijn domein in Spanje te verkopen. Doch
er zijn daar geen mensen, die er voldoende geld in kunnen steken.
Spanje is veel armer dan de Nederlanden, waarbij ik een uitzondering
wil maken voor Artois en Henegouwen, die veel van de oorlog hebben
geleden.
Het geld, dat mij gestuurd wordt, is nog steeds niet aangekomen.
Als het maar tijdig hier is. Toch zal ik oprukken. Zet de monstering
op eind Juni, want zonder troepen krijgen wij nog groter rampen, dan
wij nu al hebben. Zelfs wanneer er niets uit Spanje zou komen, wil ik
het leger hebben ; want ik stel mijn eer hoger dan mijn persoon en al
wat ik in de wereld bezit. En liever zie ik, dat mijn vrienden mij ten
gronde richten, dan mijn vijanden. Ik weet, dat gij er juist zo over denkt,
en als goed kameraad met mij dezelfde lijdensweg wilt gaan.
Om de Nederlanden te verdedigen, zal ik mijn eigen persoon in de
strijd werpen en mijn andere gebieden zonder middelen van verdediging
laten, zelfs zonder geld om het gewone bestuur te betalen. En zij bedanken mij daarvoor met te zeggen, dat ik hen voor niets tel, en dat
ik meer geef om een centimeter grond in Spanje, dan om een hele provincie van de Nederlanden. Dit alles voel ik diep en het bedroeft mij

87

)
llamar los estados y dezirles la
no puede socorerlos de los otros sus estados,
de tener, para que se puedan defender, y que
8e
) Eman. Filib., Diari, p. 182 vlgg.
β") ,
aunque entiendo muy bien que
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neceddad (en que) está V. M., y que
y que ellos vean la manera que s'averá
ellos le myren y lo digan á V. M."
no lo creen asi . . . . "

uitermate, omdat die beweringen zo onredelijk zijn. eo) De keizer heeft
mij Spanje nagelaten in een desolate toestand, veroorzaakt door de verdediging van de Nederlanden. Ik stort om dezelfde reden Spanje in
de afgrond en zij willen voor hun eigen welzijn geen hand uitsteken.
Er is dus weinig hoop op een bede, die mij in staat zal stellen de
oorlog tot een einde te brengen. Toch moet ik haar vragen, of anders
het aan henzelf overlaten een middel te bedenken om in de defensie
te voorzien. Ik geloof echter, dat zij niets zullen doen, tenzij zij een
leger achter mij zien. 9 1 ) Denk over dit alles goed na, opdat wij direct
na mijn aankomst een besluit kunnen nemen. 92 )
Savoye nam dus het initiatief tot de Staten-Generaal met algemene
besprekingen, niet omdat hij het een schitterende oplossing vond, doch
eenvoudig bij gebrek aan beter. Philips keurde het plan goed om dezelfde
redenen. Of wellicht een ander het aan den hertog heeft gesuggereerd,
is ons onbekend. In ieder geval gaf hij zelf de krachtige stoot.
Twee weken na het schrijven van den koning kwam Mendoça, de
financiële specialist van de Spaanse Raad, uit Londen over voor een
nadere bespreking met den gouverneur. Op bevel van Philips moest
Granvelle bij de conferentie tegenwoordig zijn. De bisschop verklaarde
zich tegen het onmiddellijk bijeenroepen van de Staten. 9 3 ) Hij kon echter
niet tegen de stroom op. Toen Philips zelf begin Juli in Brussel verscheen, werd de kwestie snel afgewerkt en nog voor Savoye de 16e
van dezelfde maand naar het front trok, was het definitieve besluit genomen. Dit blijkt uit een brief, die Viglius twee weken daarna aan den
hertog schreef :
suivant la résolution prinse en vostre présence a
esté dressée la proposition, laquelle, aiant esté revisitée au conseil. Sa
Majesté a aussi advoué...." 9 4 )
Viglius toonde zich verre van enthousiast, maar hij zag zelf ook geen
andere uitweg : „L'on craint bien, que ceste négociation sera très difficile,
mais puisque aultres meilleurs moiens et expédiens cessent, il se fauldra
ayder de cestuy le mieulx qu'il sera possible."
Meer uitvoeriger ontvouwde hij omstreeks dezelfde tijd in brieven aan
β0) ,
que no los tengo en nada, y que quiero mas un palmo de tierra en España,
que ay den leguas. Todo esto yo no puedo dejar de sentir lo mucho y de dolerme
mucho d'elio, siendo tan sin causa . . . . "
61
)
que den forma como se sostenga esos Estados, y que provean de todo
lo qu'es menester para esto, que, sin verme armado con un exérdto, yo creo que no
harán nada." OT) Bruss. Arch. M. D., no. 1172, f. 225 vlgg.
e3
) Weiss, Pap. d'État, V, p. 88, 98, 110; Brass. Arch. M. D., no. 1172, f. 329.
M
) Brass. Arch. Aud., no. 217, f. 303 vlg. (Viglius aan Savoye, 31 Jull '57.
Valenciennes).
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Maria van Hongarije de redenen, die den koning tenslotte tot deze stap
hadden gedreven en tegelijk zijn eigen bezwaren tegen de vergadering.
Philips was bang, dat na het traineren van Brabant de andere Staten
dezelfde weg zouden opgaan, wanneer hun weer in de gewone vorm
een bede werd gevraagd. Daarom had hij nu maar de weg gekozen van
gezamenlijke beraadslagingen. „Mais je crains, que ce sera une longue
et difficile négociasion, et que l'on aura bien à faire à mettre tant de
testes soubz ung chapeau pour les divers respectz, que tient chacun
pays pour s'exempter. Le seul remède seroit, s'il pleut à Dieu donner
quelque bonne victoire à Sa Majesté, que pourroit adoulcir et faire fleschir
noz Estatz ; mais le mal est, que les debtes et charges sont tant arrières,
que l'on ne scet quel ayde y scauroit suffir, ne fut que les affaires
se peussent réduire à quelque ferme paix, par laquelle l'on pourroit
diminuer la despence."
et Dieu veulle, qu'il n'y ait des mauvais
espritz entre d'eux, comme l'on a assez veu par le besongne avec les
estatz de Brabant
" Die bede zou nog niet klaar zijn, als de koning
niet had doorgedreven. Doch de uitvoering ervan zal ons moeilijkheden
genoeg geven. 9 5 )
Granvelle bracht dezelfde bezwaren in als Viglius. Althans drie jaar
later brengt hij dit den koning zo beslist en zo gedetailleerd in herinnering,
dat wij deze woorden moeten nemen, gelijk zij er liggen. Trouwens zij
komen overeen met de houding, die de bisschop tijdens de vergadering
aannam. Ik heb U al de gevolgen voorspeld, schrijft hij in 1560 aan
Philips. Ik bracht in herinnering de les der ervaring, toen Maria van
Hongarije in het begin van haar regering zich tot diezelfde stap liet
verleiden. Twintig jaar bestuur zijn niet in staat geweest, om de nadelige
gevolgen te herstellen. God moge hun vergeven, die U daartoe hebben
overgehaald. Zij wisten niet wat zij deden, of zij hadden er een kwade
bedoeling bij. 9 6 ) Op de laatste woorden na, is Granvelle's betoog van
een onloochenbare beslistheid en precisie.
Tevens licht de slotzin een tipje op van de sluier, die over de bijeenkomst hangt van de Raad van State. Deze toch was volgens Viglius*
brief in de zaak betrokken geweest. Dit sprak overigens van zelf. De
Raad van State kon men onmogelijk passeren bij een besluit van een dergelijke draagwijdte. Granvelle's verzuchting, of liever halve verwensing
van hen, die Philips tot het besluit overhaalden, kan niet slaan op Savoye,
den ontwerper. Hij kende den gouverneur te goed, om bij deze een
kwade bedoeling tegen Philips in de Statenkwestie ook maar in de verte
te veronderstellen. Neen, hij moet hier het oog hebben op voorstemmende
··) Viglius aan Maria van Hongarije, 25 Juli en 10 Aug. 1557 (Bruss. Arch. Aud.,
no. 127, f. 55v, f. 59v). m) Weiss, Pap. d'État, VI, p. 26 vlg.
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leden uit de Raad, die hem drie jaar later, toen hij zijn brief schreef,
het leven reeds een weinig zuur begonnen te maken. Of deze nu een
kwade bedoeling hadden, of niet wisten wat zij deden, laten wij een
ogenblik rusten. De vergadering zelf zal het overvloedig uitmaken.
Zover de gegevens reiken, reconstrueren wij de gang van zaken aldus:
Savoye ontwierp het plan bij gebrek aan beter. Philips nam het over
om dezelfde reden. In de Raadsvergadering zetten Granvelle en Viglius
in den brede alle bezwaren uiteen, zonder dat zij een andere effectieve
oplossing aan de hand konden doen. Verschillende van de overige leden,
en zo komen wij vanzelf bij de hoge adel, stemden met het plan in, om
welke reden dan ook. Viglius legde zich tenslotte neer.
Granvelle echter schijnt op zijn negatief standpunt te zijn blijven staan.
Hij achtte de bezwaren onoverkomelijk. Heeft hij een ander positief
voorstel gedaan 7 Hij was er immers de man niet naar, om in een steriele
oppositie te volharden. Waarschijnlijk bracht hij naar voren nog enige
maanden te wachten tot de veldtocht volgens de algemeen heersende
opinie succesvol voor Habsburg zou zijn verlopen. Tevens werd zo de
afstand in tijd tot de vorige geldvraag van 1556 groter. In het najaar
zou men dan een bede aan de Staten moeten voorleggen in de gewone
vorm zonder algemene besprekingen. Waarom wij dit, hoewel met alle
reserve, menen, zal blijken uit zijn houding tijdens de vergadering der
gewesten. De koning en de andere raadslieden durfden echter, zoals
Viglius zegt, een herhaling van Brabant's obstructie, nu over de hele
linie der Nederlanden, niet riskeren. Zij vonden het gevaar van een
gezamenlijke conferentie kleiner en Philips nam dienovereenkomstig het
eindbesluit.
De 3e Augustus 1557 waren de Staten op 's konings bevel te Valenciennes vergaderd. Deze stad koos men uit, omdat het hele hof wegens
de oorlog zich aan de grens bevond. Viglius las in tegenwoordigheid
van Philips de generale propositie voor. Na een uiteenzetting van de
politieke en financiële toestand werd gevraagd „de vouloir... sans perdre
temps advyser et penser sur le remède et mesmes sur les moyens et
expédiens par lesquelles ces pays se puissent conserver à l'advenir et
sortir de l'extrême nécessité, où ilz se retreuvent de sorte qu'avecq moindre foulle et charge d'iceulx et des estatz ilz se puissent cy après
soustenir
cequi ne se peult faire si sommièrement que par la
voye observée jusques à ores, qu'est la cause pour laquelle Sa Majesté
a advysé, que le plus expédient sera, que les estatz deputoint particulièrement aucuns commissaires, lesquelz sans faute se treuvent à tel temps
et en tel lieu, que leur sera désigné, pour communiquer avec ceulx, que S.
M. députera de sa part, affin de le tout entendu advyser plus avant et
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avec affection de bons subiectz. , . . " 9 7 )
Omdat de koning en Savoye in het veld stonden tegen Frankrijk,
kregen Lalaing, waarnemend gouverneur, en enige andere raadsleden
volmacht om de gedeputeerden in de beraadslagingen bij te staan. 9 8 )
De vergadering moest 1 September in Brussel beginnen.
Opdat de Waalse en Nederduitse gewesten onderling goed overweg
konden, werd aan de laatste verzocht alleen mensen te sturen „de
Walsche Tale wetende". Feitelijk wilde de regering geen gezamenlijke
vergadering van de Staten, doch van enige gedeputeerden uit ieder gewest. Zo kreeg men een minder talrijke bijeenkomst en minder kans op
verwarring. Opdat hiertegen geen redelijk verzet kon rijzen, mochten
de deputaties van de andere kant weer niet te klein wezen. ledere stand
moest zich voldoende kunnen vertegenwoordigen. De grote gewesten
zouden ieder acht afgevaardigden benoemen, de kleinere minder.
Als de Staten, zoals Rachfahl en andere historici menen, naar onderling contact streefden, kregen zij door deze licentie van gezamenlijke
besprekingen, om zo te zeggen de kans van hun leven. Men zou verwachten hen naar Brussel te zien snellen, waar Brabant, de leader, reeds
met een prachtig plan klaar stond, aangevoerd door de hoge adel.
Precies het omgekeerde gebeurde. De 19e Augustus vergaderden in
Brabant de prelaten en de lage adel, in zover deze niet voor St. Quentin
lag. Over één punt waren zij het snel eens. De propositie was onaanvaardbaar. Zowel het zich laten voorschrijven van een deputatie, 99 )
als het vergaderen met andere gewesten, was in strijd met de Blijde
Inkomste. Zij stelden nu voor, dat Brabant gewoon „staedtsgeweyse"
op het stadhuis in Brussel zou bijeenkomen, en slechts door middel van
de regering, vertegenwoordigd in den kanselier van de Raad van
Brabant, met de overige Staten in communicatie zou treden. De vier
hoofdsteden verenigden zich hiermee en reisden begin September naar
Brussel om hun besluit definitief te nemen. 1°° ) Een nadere uitleg
van de bedoeling des konings, door den kanselier op 7 Sept. gegeven, mocht niet baten. 1 0 1 ) Ook Lalaing kon daar blijkbaar niets aan
veranderen. Hier moest Philips zijn volle gezag gebruiken. Dit geschiedde in een gepeperde brief, vanuit het kamp te Ham de 22e
September aan de Staten gericht.
θτ

) Ρ. Α. Meilink, Notulen en generaal advies van de Staten Generaal van 1557/1558
(Bljdr. en Meded. Hist Gen. 25 (1934) p. 266).
e8
) Arch. Den Bosch, A. 207, no. 2.
" ) Voor Brabant 8 personen, nl. 2 prelaten, 2 edelen en 1 uit ledere stad (Arch.
Den Bosch, A. 207, no. 2).
wo) Arch. Den Bosch, Α. 207, no. 3: v. Zuljlen, Invent. 's-Hertogenbosch, p. 703.
101
) Meilink, Not en gen. advies, p. 266.
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Ik ben, aldus het schrijven, van alles op de hoogte gesteld. „Et (j')ay
trouvé fort estrange 102 ) les termes dont vous y avez usé." Zij moesten
precies zo doen als alle andere gewesten. Wat de Blijde Inkomste betrof,
die had er niets mee te maken, omdat het hier om een buitengewoon
geval ging, en de koning bovendien voorlopig alleen maar advies vroeg,
hoe het land te helpen was, „estant chose à quoy vostre debvoir et obligation et la consyderation de vostre bien propre vous oblige". Daarom
herhaalde de koning zijn bevel, en besloot zijn brief met de opwekking
„vous demonstrant de vostre part autant bons subiectz comme avecq les
effectz vous nous aurez peu congnoistre si bon prince". 103 )
Dat eeuwig beroep op de Blijde Inkomste was de regering al lang
moe. Met een zo wijd gesteld charter kon men alles ontzenuwen. Hierop
beraadslaagden weer adel en prelaten en zij legden zich neer bij de
wens van den koning. Op deze beslissing waren twee consideraties van
grote invloed. Vooreerst troostte de vergadering zich hiermee, dat het
eindbesluit toch bij de afzonderlijke Staten bleef. Dit tegen de andere
gewesten. Ten tweede bevonden zij bij nadere lezing van de Valencijnse
propositie, dat de regerings-commissarissen best van de onderlinge besprekingen konden worden uitgesloten. Daar stond immers, dat deze
gezonden waren om de Staten bij te staan. Als zij het zelf afkonden,
was die bijstand niet nodig. 104 ) Naderhand zouden zij dan wel, volgens
het bevel van den koning, met Lalaing in communicatie treden. Dit tegen
de regering. Zo kon Brabant naar twee kanten toe zichzelf blijven. Met
deze vondst trokken de steden begin October naar huis om ruggespraak
te houden. 105 )
Hoe was het ondertussen met de andere Staten gesteld ? Zij kwamen
gehoorzaam op en niet te laat. Het wachten was op Brabant. Toen dit
gewest voorlopig onvermurwbaar bleek, liet Lalaing tenslotte maar
zonder hen vergaderen. De 13e September legde de regering een uitvoerige staat over van de schulden, die in totaal negen millioen be102

) De termen „je trouve estrange" en „Je suis estonné" bezaten zowel In het
Frans als In het Nederduits van de 16e eeuw een scherper klank dan tegenwoordig.
Als de vorst zei, dat hij „verwonderd" was, wisten de Staten, dat zij op moesten
passen. 103 ) Arch. Den Bosch, A. 207, no. 7.
104
) Arch. Den Bosch, Α. 207, no. 8. In de algemene propositie stond :
pour
communiquer avec ceulx, que S. M. députera de sa part, affin de le tout entendu
advyser plus avant et avec affection de bons subiectz...." (cfr. p. 115 vlg.). In de
particuliere proposities : „Lesquelz (ni. Lalaing en de overigen) assisteront ausdictz
députez pour diriger ceste communication et les informer de ce que sera besoing"
(Arch. Gent, Reg. H., f. l l v ) . Brabant's interpretatie was dus nogal geforceerd. Het
gewest las blijkbaar koninklijke proposities met dezelfde bril als de Blijde Inkomste. De
lezing viel steeds in zijn voordeel uit
10B
) v. Zuijlen, Invent 's-Hertogenbosch, p. 704.
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droegen. ) Veel meer kon er voor het ogenblik niet gedaan worden.
Want ook de opgekomen Staten, speciaal Vlaanderen en Holland,
deden in autonomie niet veel voor Brabant onder, en bezaten geen vol"
doende instructies voor gemeenschappelijk overleg.
Interessant is het te lezen, waaraan de Hollanders zich te houden
hadden. Omdat de propositie van den koning zeer algemeen was ge
bleven, zonder enig concreet voorstel, mochten de afgevaardigden slechts
gaan luisteren in Brussel naar een nadere regeringsverklaring. Bovendien
kon Holland geen middelen voorstellen wegens de lasten, die momen
teel op hen drukten, terwijl handel, visserij en nering zo slap waren.
Een volkomen dode instructie dus. Om dat in Brussel mee te delen,
hadden zij niet hun „bequaemste" mensen hoeven te sturen, zoals hun
afvaardigingsbrief luidde. Artois, Namen, Valenciennes, het Doornikse
en Zeeland hadden wijdere volmachten, maar zij wensten niet in
communicatie te treden, omdat de anderen toch geen bevoegdheden
hadden, ют)
Gelukkig toonde Lalaing zich diplomaat genoeg om de Staten zowel
over hun passiviteit als over hun particularistische scrupules heen te
helpen. Hij zei zelf ook in het geheel geen instructie te hebben. De
koning had immers in deze nood juist de mening van de Staten willen
horen. Bij wijze van opening wilde hij echter wel op eigen initiatief
met enige voorstellen voor de dag komen, die vroeger reeds waren ge
daan en daarom hoogstwaarschijnlijk de instemming van Philips en
Savoye zouden hebben, b.v. de 100e penning, een zoutbelasting, een
hoofdelijke omslag, reductie van de renten der domeinhypotheken. 108 )
Deze bedekte intimidatie miste haar uitwerking niet. De Staten die nog
niet één „moderne" belastingheffing hadden willen goedkeuren, kregen
er nu een hele serie naar hun hoofd. Zij begrepen direct, dat zij het
initiatief van de besprekingen moesten overnemen.
De H e September naar huis gestuurd voor betere instructies, moesten
allen zich de 15e October weer te Brussel bevinden. Tegen die tijd hoopte
men ook met Brabant klaar te zijn. Speciaal Vlaanderen en Brabant
lieten echter lang op zich wachten. 10 9) Vóór het November was, wist
Viglius al genoeg ; het zal wel op niets uitlopen, schreef hij aan
Savoye. 1 1 0 )
loe
) Deze staat werd ook aan Brabant toegezonden (Arch. Den Bosch, A. 207,
no. 9). 1OT) Goes, Res. Holl., V, p. 189, 202 vlgg., 220 vlgg.
108
) Goes, Ibid., p. 229 vlg.
109) Meilink, Not en gen. advies, p. 268.
110
) Meilink, ibid., p. 268 n. 1; 26 Oct. schreef hi) in gelijke zin aan Mar. ν. Hong.:
„V. M. ne sçauroit croire, comme le tout est changé de sorte qu'avons presque perdu
le Nort
" (Bruss. Arch. Aud., no. 127, f. 63).
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Eindelijk 3 November werd de vergadering heropend. Eigenlijk ging
het niet, want Utrecht had zich inmiddels teruggetrokken, terwijl juist
enige Staten wegens Brabant's houding in September nu de clausule in
hun instructie hadden staan, dat aller opkomst vereist was. De regeringscommissarissen verzekerden echter, dat Utrecht stellig komen zou.
Daarom begon men dan maar. 111 )
Onmiddellijk zaten de Staten weer vast. Alle aanwezigen hadden deze
keer voldoende instructies. Maar dat was natuurlijk niet genoeg. Zij
moesten door hun lastgevers getekende volmachten, „procuraties", aan
de andere afgevaardigden kunnen overleggen, waarin vermeld stonden
de voornaamste punten der instructies, of althans datgene, wat men
voorlopig daaruit mee wilde delen. Zulke procuraties nu hadden verschillende gewesten niet meegebracht. 112 ) Wij geloven in al deze
hindernissen niet steeds onwil te moeten zien, maar voor een zeer groot
deel ook gebrek aan inzicht in algemene besprekingen en angst om allerlei oude gewoonten en privileges een ogenblik op zij te zetten. „Et est.
Madame," schreef Viglius 23 Nov. aan Maria van Hongarije, „ce
labyrinthe si grand, que jusques à présent l'on n'y a sceu trouver commencement. Je ne sçay, si l'issue sera plus facile, que l'entrée." 113 )
T e midden van dit geharrewar vatte Granvelle het plan op om een
radicale streep te trekken. Er waren nu reeds bijna vier maanden verlopen zonder enig resultaat. De vergadering moest zelfs nog beginnen.
Kon men niet beter terugkeren op zijn schreden en eenvoudig een bede
vragen ? De bisschop zette zich aan het werk en concipieerde een volledig
nieuwe propositie. Hij vermeldde wederom in het kort de motieven, die
de regering op 3 Augustus tot haar voorstel hadden bewogen. Hieruit
bleek vanzelf het grote belang van de kwestie.
Nu is er, zo ging hij verder, reeds veel tijd heengegaan, en veel tijd
zàl er nog verlopen, terwijl de koning direct geld nodig heeft. Daarom
lijkt het beter een bede te vragen, die aan ieder van U in bizonderheden
zal worden uitgestippeld. De veldtocht van dit jaar heeft de mooiste
resultaten voor U opgeleverd. Uitvoerig stond de bisschop stil bij de
reeks eclatante overwinningen van Savoye. De vernietiging van Montmorency's leger, de verovering van St. Quentin, Catelet en Ham. Dat
alles was bereikt met Spaans geld, zonder enige bijdrage van de
Nederlanden. Nu echter leefden de soldaten der grensforten in zeer
grote armoede, tot schade van de omwonende burgers. De koning kon
hen niet meer onderhouden. Hen helemaal ontslaan ging nog minder.
111

) Meilink, Not. en gen. advies, p. 268 ; Goes, Res. Holl., V, p. 243 xìq.
" 2 ) Meilink. ibid., p. 269.
"») Brass. Arch. Aud., no. 127, f. 68.
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want het Franse leger, door Guise heropgebouwd, versterkte zich dag
aan dag. Het was de beurt aan de Nederlandse gewesten, om door een
royale bede de oorlog tot een goed einde en een vaste vrede te brengen.
Men moet erkennen : deze tactiek van Granvelle leek niet kwaad.
Toch viel de propositie bij de regering, ofschoon op dat ogenblik zeker
alle raadsleden even pessimistisch gestemd waren over het verloop van
de algemene besprekingen. Waarschijnlijk meende men evenwel, dat een
gewone bede nog langer zou traineren, gezien Brabant's houding in
1556. Hiermee zal Granvelle het eens zijn geweest, maar hij lette veel
scherper, niet zozeer op de directe als wel op de toekomstige gevolgen.
De Staten waren nu uitgenodigd gezamenlijk adviezen te geven. Dit
wapen konden zij in hun heterogene samenstelling niet hanteren. Het
enige dat er positief uit groeien kon, was dat zij zelf een bede aan
boden. De vrijpostige houding, die zij tot nu toe hadden aangenomen,
deed echter verwachten, dat zij daar een massa destructieve kritiek
zouden bijvoegen ш de vorm van de gevraagde adviezen. Met als ge
volg : een zich sterker voelen in de toekomst in hun oppositie tegen de
beden.
Wat er ook van zij, de nieuwe propositie is niet aan de Staten voor
gelegd en toen Viglius het stuk opborg, schreef hij op de achterzijde
de lakonieke woorden : „proposition conceue par Monsr d'Arras ; mais
elle n'a sorty effect. 1557. Mense Novembri." 1 1 4 )
Wenden wij ons weer tot de vergadering. D e 24e November bleken
de procuraties aanwezig, terwijl ook Utrecht verscheen. Zo was ten
slotte Philips' wens vervuld. De besprekingen zouden beginnen. Toch
niet helemaal ; want de Staten oordeelden het veiliger om Lalaing en
diens medeafgevaardigden van de vergadering uit te sluiten. 1 1 5 ) Daar
had Brabant voor gezorgd. Als Lalaing ooit gehoopt mocht hebben, door
de Staten bepaalde eigen verlangens naar voren te kunnen schuiven, is
hij snel van die waan genezen.
Eenmaal onder elkaar, besloten de gewesten de instructies gezamenlijk
door te lezen. Daarna behandelde men ze een voor een naar de rang
orde van de gewesten. Dit was begrijpelijk. Een zekere rangorde van
eer bestond van oudsher onder de Staten, wat bijvoorbeeld tot uiting
kwam in de plaatsen, die op een Staten Generaal door de diverse afge
vaardigden werden ingenomen. Bij deze gelegenheid zag Holland er
bovendien een voordeel in, dat het niet tot de eersten behoorde. Wie
het eerst moet spreken, is met onderhandelen gewoonlijk in het nadeel.
Bij de successievelijke behandeling der instructies zou men de punten,
114
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) Bruss. Arch. Aud., no. 648, f. 52 vlgg.
) Meilink, Not en gen. advies, p. 269 vlg.

waarop direct overeenstemming bestond, vastleggen. De rest kwam daarna opnieuw in discussie. 116 )
De deputaties namen — vooral Brabant zorgde hiervoor — hun taak
nogal erg ruim op. Ruimer dan de regering bedoeld had. Juridisch viel
er echter niet veel tegen te zeggen. Aan de Staten was immers advies
gevraagd op welke wijze de Nederlanden gered konden worden uit de
nood. De koning bedoelde hiermee, hoe aan geld te komen voor de
oorlog en hoe de schuldenlast te verlichten. De Staten van hun kant
meenden tegelijk aan de regering raad te kunnen geven, hoe in het
algemeen deze landen bestuurd moesten worden. Zo brachten zij allerlei
wensen en klachten naar voren, die zeer zeker in verband stonden met
de redding der Nederlanden uit de nood. De adviezen kregen op die
manier een erg veelzijdig en zelfs disparaat karakter.
Verschillende ervan konden hier beter onbehandeld blijven. Nu wil
echter het ongeluk, dat enige adviezen, die wij over wilden slaan, door
de historiographie ten onrechte belast zijn met een uitleg, die hen van
betekenis maakt voor de groei van de Statenbeweging in de Nederlanden en de houding van de regering daar tegenover. Hierdoor
geraken wij in verlegenheid. De punten, die wel voor dit hoofdstuk
van belang zijn, dragen reeds een zo disparaat karakter, dat als wij
er nog de ballast bij nemen van de adviezen, die volgens ons niets,
althans niets bizonders, met de verhouding centraal bestuur — Staten
te maken hebben, wij een uiteenzetting krijgen, waar helemaal geen lijn
meer in ligt. Toch lijkt het ons, dat wij een kritiek, speciaal op Rachfahl,
niet uit de weg mogen gaan, daar zijn uitleg de opvattingen over de
Statenvergadering sterk heeft beïnvloed.
Als grondslag nemen wij het Generaal Advies, dat de 17e Dec. 1557
aan Savoye werd overhandigd en door den koning, na overleg met zijn
Raden, geapostilleerd teruggegeven op 9 Januari 1558. 1 1 7 ) Dit stuk was
het resultaat van de onderlinge besprekingen tussen 26 November en
6 December gevoerd. Om de adviespunten te interpreteren, roepen wij
vooral te hulp de notulen der vergadering, 118 ) de instructies der verschillende gewesten, en de vertrouwelijke rapporten, door de Raad van
State en van Financiën aan den koning voorgelegd.
Om enige orde en overzichtelijkheid in het Generaal Advies te verkrijgen, moet het in drie delen gesplitst worden. Vooreerst de raadgevingen van algemene aard, dan het bedeconcept, en tenslotte de
" e ) Meilink, Not. en gen. advies, p. 269; Goes, Res. Holl., V, p. 244.
11T
) Afgedrukt bij Meilink, ibid., p. 322 vlgg.
118
) Afgedrukt bij Meilink, ibid., p. 288 vlgg.
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adviezen, die beoogden de koninklijke schuldenlast te verlichten.
Het stuk begint, om de eigen onmacht te laten zien, met een kort
overzicht van de werkelijk enorme schulden, die op de afzonderlijke gewesten drukten. Daar de koning echter van zijn kant in de laatste
campagne tegen Frankrijk de Nederlanden zo succesvol heeft verdedigd,
willen zij ook hun plicht doen en Philips door enige adviezen helpen.
Vooreerst dan drong men er op aan de banden tussen het Duitse
Rijk en de Nederlanden te versterken. Rachfahl zegt over dit artikel :
De Staten „fühlten die Gefahr, von der spanischen Gesamtmonarchie
verschlungen zu werden ;
Bei einem engen Anschlüsse an das Reich
musste, so hofften sie wohl, die Libertät, wie sie hier bestand, sich nach
dem eigenen Lande verpflanzen und hier die starren Fesseln des spanischen Absolutismus lösen." Deze Statenwens vindt hij een „Gedanken
von so grosser politischer Tragweite", dat zij wel van Oranje zal
stammen. 119 )
Als dit waar was, zou het artikel inderdaad van veel betekenis zijn
voor de verhouding van Philips tot de Staten. Is echter Rachfahl's
interpretatie wel juist? Bezien wij daartoe eerst het artikel. Dan valt
op, dat de Staten niet direct een nauwere aansluiting van de Nederlanden
bij het Rijk vragen, doch het verlangen uiten, dat het reeds bestaande
tractaat „soit du costé dudict Sainct Empire bien et deuement entretenue
et effectuée comme a esté faict du costé de pardechà
" Dat juist van
Nederlandse zijde door Karel en Philips het verdrag loyaal is onderhouden, tonen de Staten ten overvloede met enige voorbeelden aan. 1 2 0 )
De tekst klinkt bijgevolg al anders dan de uitleg van Rachfahl, die
de Nederlanden zich door een nauwere aansluiting bij het Rijk uit de
Spaanse omknelling wil laten bevrijden. In werkelijkheid erkennen de
Staten, dat juist de koning zijn best heeft gedaan voor die toenadering.
Het Duitse Rijk was echter te kort geschoten.
Er staan in het onderhavige artikel bovendien enige half duistere
woorden, die het nog verder van Rachfahl's interpretatie schijnen te
verwijderen. De Staten vragen het stipt onderhouden van het verdrag
niet slechts in het algemeen voor het welzijn der Nederlanden, maar
„mesmes pour la plus grande sceurté du costé d'Allemaigne . . . . " De
gedeputeerden wisten echter zeer goed, wat zij met deze insinuatie bedoelden. De clausule kwam voornamelijk van Brabant, en in de volmacht
van dit gewest stond heel vierkant, dat men niet meer en niet minder
vreesde, dan een aanval uit het Rijk op de Nederlanden :
estre
plus assuré de point souffrir aulcune guerre du costé de lad. Germanie
" β ) Rachfahl. Wilhelm ν. Oranlen, I, p. 556; Π, p. 4,
lt0
) Mellink, Not en gen. advies, p. 323 vlg.
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supérieure , . . . " 1 2 1 ) W i e een dergelijke aanval zou veroorzaken, is niet
moeilijk te raden. Philips spreekt dan ook in zijn antwoordapostille van
„les . . . . practiques et menéez des François . . . . " , terwijl Ferdinand van
Oostenrijk in een brief aan Philips, een half jaar vroeger geschreven,
meldt, dat het Franse wroeten in het Rijk „proceden adelante de mal
en peor cun nuevas invenciones y títulos diabólicos . . . . " 1 2 2 )
Met deze gegevens lijkt de weg voldoende aangeduid, die wij moeten
inslaan om het artikel tot klaarheid te brengen.
Toen in 1548 de Nederlanden en Franche Comté als Bourgondische
Kreits werden opgenomen in het Rijk, had men de wederzijdse verhouding als volgt bepaald : De Bourgondische landen konden op de
hulp der andere delen rekenen, gelijk zij omgekeerd de overige Kreitsen
dienden te ondersteunen. Vooral in de oorspronkelijke Duitse tekst stond
dit ondubbelzinnig. De Nederlanden en Franche Comté zouden „jederzeit wie andere Fürsten, Stend und glieder" van het Keizerrijk, „in des
heiligen Reichs Schutz, Schirm, verthaidung und hilff begrieffen
sein". 1 2 3 ) Concreet uitgedrukt, de Kreits had recht op hulp van de
overige leden in geld of troepen — dit werd nader geregeld —·, als zij
in oorlog geraakte met Frankrijk. Omgekeerd moest zij ondersteuning
geven, wanneer b.v. Oostenrijk, een ander lid, in conflict kwam met
den Turk.
Van de zijde der Nederlanden kwam men de verplichtingen na. In
1552 had Karel reeds fl. 60.000 aan het Rijk betaald. Onder de Reichsstände kwam echter langzaam verzet tegen het tractaat, dat volgens hen
de Bourgondische Kreits eenzijdig bevoordeelde. Bij eventuele onderlinge
geschillen der leden was men onderworpen aan het Reichskammergericht.
Hiervan nu had de keizer in 1548 de Bourgondische landen uitgezonderd.
Inderdaad, zij namen hierdoor een speciale positie in. Doch de Reichsstände hadden dit zelf goedgekeurd en mede ondertekend. Toch dreven
de Stände door en damden in September 1555 het verdrag in. Hulp
tegen Frankrijk zou alleen verstrekt worden als een Rijksdag er apart
toe besloot ; wanneer de Bourgondische landen zich niet onderwierpen
aan het Kammergericht, zouden zij zelfs tegen andere Rijksdelen niet
meer van het geheel ondersteuning krijgen.
^ 1 ) Arch. Den Bosch, Α. 207. no. 11.
) Col. de documentos Inéd., Π, p. 482.
123
) Voor de volgende uiteenzetting over de juridische verhouding tot het Rijk
steunen wij op de studie van G. Turba, Über das rechtliche Verhältnis der Niederlande
zum deutschen Reiche (Dritter Jahresber. des k.k. Staatsgymnasiums im XIII. Bezirke
in Wien, Wien, 1903). Het artikel van Rachfahl, Die Trennung der Niederlande vom
deutschen Reiche (Westd. Ztschr. 19 (1900) p. 79 vlgg.) lijkt ons na Turbas studie
van weinig betekenis meer.
12!1
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De keizer weigerde uitdrukkelijk de eenzijdige verdragsverandering
te erkennen. Ook Philips heeft steeds de nietigheid van deze daad vol'
gehouden. Hij kwam hierdoor in een moeilijke positie. Hij kreeg tegen
Frankrijk geen hulp. Wanneer hij echter van zijn kant de rijksbelasting
niet betaalde, zou hij juist doen of ook hij het verdrag als geëindigd
beschouwde. Vandaar bleef hij zijn aandeel storten in de hoop vroeg
of laat tot een vergelijk te komen met de Stände. Wel raakte hij soms
wegens geldgebrek achter, maar alles bij elkaar genomen, betaalde hij
aanzienlijke bedragen.
Deze verhouding tot de Duitse vorsten bracht voor Henri II niet
te verwaarlozen mogelijkheden mee. Frankrijk begon onmiddellijk zijn
intrigues te versterken, waarbij de Rijngraaf de voornaamste helper
bleek. Men wierf in Duitsland troepen, en Henri II dreigde zelfs zulke
steunpunten te krijgen, dat Philips rekening moest houden met een aanval op de oostgrens der Nederlanden, Z o trok Wrisbergh, een Duits
kolonel, in het voorjaar van 1557 troepen samen in de buurt van Bremen.
Men vreesde een inval in Groningen. Savoye riep direct de hulp in
van enige Duitse vorsten, die geregeld in de Habsburgse legers dienden,
met het gevolg, dat Otto von Schauenburg samen met de beide Brunswijkse hertogen de monstering overviel en uiteensloeg. 124 )
Het beste was echter om met alle Staten aan de oostgrens aparte
defensieve verdragen te sluiten. Met Osnabrück was dit reeds in November 1555 gelukt. 1 2 5 ) In 1557 onderhandelden vooral Oranje en
Homung met Kleef, Keulen, Trier en Mainz, doch daar bleek men niet
erg verlangend naar een bond, die eigenlijk alleen tot voordeel van de
Nederlanden zou strekken, zodat de besprekingen geen resultaat
hadden. 126)
Het zal niemand verwonderen, dat deze nadelige positie aan de
Staten der Bourgondische gewesten erg mishaagde. Zij waren op het
Rijk even vertoornd als de koning, en toen Philips hun op de algemene
vergadering vroeg, hoe de landen uit de nood konden worden gered,
drongen zij er op aan, dat men nog eens zou proberen de banden met
het Rijk te herstellen. Philips beloofde het te zullen doen, zodra de
omstandigheden gunstig waren. 1 2 7 )
) Gachard, Corr. Ie Tadt, I, p. 373 vlg. ; Eman. РШЬ., Diari, p. 29; Bruss.
Arch. Aud., no. 153, i. 5 vlgg.
іав
) Bruss. Arch. Aud., no. 1092.
И«) Gachard, Corr. le Tadt., I, p. 346 vlgg.
137
) MelUnk, Not. en gen. advies, p. 324. Daar de kwestie van het al of niet
deel uitmaken van het Rijk in deze jaren sterk de aandacht had, verschenen er na
tuurlijk pamfletten over. Enige tractaatjes zijn afgedrukt in : O'Sullivan, Éloge de Vigile
de Zulchem d'Aytta, Bruxelles, 1781.
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Wij menen te mogen besluiten, dat Rachfahl's interpretatie geheel
onjuist is. En voor de verhouding van de centrale regering tot de Staten
leert dit artikel over het Rijk niets bizonders.
Ook de volgende artikelen, waarin de gedeputeerden vroegen, om
de verdragen met Engeland en Oostland goed te onderhouden, waren
slechts algemene opmerkingen, waarover ieder het eens kon zijn. Zij
onderstreepten de politiek van Philips. Het huwelijk van den koning
met Mary maakte de verhouding tot Engeland eerder te veel dan te
weinig vriendschappelijk, en met de Hanzesteden trachtte Philips de
gunstige betrekkingen te bestendigen en zelfs te verbeteren. 128 )
Een klacht, die een zekere wrijving met het centraal bestuur uitdrukte,
was de wens om de kooplieden te beschermen, ten eerste tegen telkens
nieuw bedachte tollen, ten tweede tegen de geldschieters, ten derde tegen
rovers en piraten.
De oppositie van de Staten tegen de tollen van de centrale regering
had betrekking op Brabant en enige tollen in Holland, zoals blijkt uit
de kanttekeningen, die de Raad van Financiën ten behoeve van het
regeringsantwoord op de adviesartikelen maakte. 129 ) De Raad beloofde
aan den koning een onderzoek, en verbetering, als de klachten waar
zouden worden bevonden.
Wat het tweede punt betreft, wij weten hoe moeilijk het in alle tijden
is geweest, paal en perk te stellen aan het bedrijf van de geldschieters.
Het kan ons niet verwonderen, dat ook de toenmalige regering in de
Nederlanden hier onvoldoende tegen optrad, te meer omdat zij in deze
jaren al haar werkkracht en geld nodig had voor de oorlog.
Het derde punt raakte een van de grootste wonden van die tijd aan :
de rovers en de piraten. Met rovers bedoelden de Staten de Europese
plaag van de geuzen, de détrousseurs, de voleurs et aguetteurs des
chemins, die vaak in hele troepen verenigd een streek onveilig maakten ;
niet zozeer de soldaten-in-dienst, die bij wanbetaling op kosten van de
bevolking gingen leven. Het is hier niet de plaats dieper in te gaan op
dit probleem, dat een heel aparte studie vereist. 130 ) Voor ons is het
van belang er op te wijzen, dat de Staten hiervan geen erge grief maakten
tegen de regering. Z e wisten maar al te goed, dat geen enkel land in
deze tijd het probleem vermocht op te lossen. En ook zij ondervonden
dagelijks, dat hun eigen politie niet in staat was straten en wegen voldoende veilig te houden.
1!!8

)
)
130
)
no. 4,
12в

Häpke, Akten u. Urk., I, no. 803 ; II, no. 23, no. 25.
Brass. Arch. Aud., no. 650, f. 222 vlgg.
Cfr. J. Comelissen, Waarom zi) Geuzen werden genoemd (Hist. Ts., ser. Studies,
Tilburg, 1936).
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Het is in verband met het bewijs-Granvelle nuttig om even stil te
131
staan bij het volgend advies. ) De Staten vroegen hierin maatregelen
te nemen tegen de marchantz en „ensemble tous autres non-marchantz"
in zover zij geld leenden tegen meer dan 12 %. Bij ordonnantie van 4
October 1540 was dit verboden. Om deze wet te ontduiken, paste men
een in die tijd meer gebruikelijke betalingsvorm toe. W a t men boven de
12 % wilde nemen, werd vereffend in waren. De Staten vroegen speciaal
daartegen „grosses paynes".
Hier zien wij dus een scherpe aanval van de gewesten, die voor verre
weg het grootste deel tegen de grote „marchantz" was gericht. En de
koning, die bezig was er een plakkaat tegen te ontwerpen, 1 3 2 ) wist bij
deze de Staten volledig achter zich. Een dergelijk advies zou toch wel
op een of andere wijze voorkomen zijn, als de bankiers door middel van
de hoge adel in deze vergadering de Staten aan hun zegekar hadden
gebonden, zoals Granvelle later beweert. Wij zullen van deze animositeit
tegen de marchantz in latere adviesartikelen nog heel wat sterker staaltjes
zien.
De klacht tegen het aluinmonopolie, in een der volgende punten uitge
sproken, 1 8 3 ) was een aanval op de regering, die de aluinhandel, be
langrijk voor de wolindustrie, verpachtte. T e recht of ten o n r e c h t e , 1 3 4 )
het maakt in dit verband geen verschil, verwekte het monopolie nog al
wat ontevredenheid, die zich niet alleen op deze vergadering uitte, maar
een regelmatig terugkerende klacht vormde in de eerste jaren van
Philips' r e g e r i n g . 1 3 6 )
Het laatste der algemene adviezen richtte zich tegen het feit, dat
in de oorlog de grensbewoners dikwijls werden gedwongen tot het ver
richten van pioniers- en wagendiensten, 1 3 6 ) met als gevolg ontevreden
heid en armoede, doordat die mensen soms lang van hun arbeid werden
weggehaald. Men zou hier de indruk kunnen krijgen van een ongeorgani131

) Meilink, Not. en gen. advies, p. 326 vlg.
) Dit was niet gemakkelijk door de vele rechtsverschillen in de Nederlanden,
waardoor een eenvoudig gesteld plakkaat toch weer op tientallen manieren ontdoken
kon worden. Vandaar, dat de koning van plan was, de zaak in studie te geven aan
de gewestelijke Raden (cfr. Meilink, ibid.). Men lette er op, dat men hier met de
naam „marchantz" de bankiers bedoelde. Dit vindt zijn reden hierin, dat het 16e
eeuwse bankiersbedrijf opgroeide uit de koophandel en daarvan nog niet losgemaakt
was. Zelfs de grootste banken bleven tegelijk een Warenhandel drijven.
133
) MeUink, ibid., p. 328.
134
) Cfr. hierover p. 167 vlgg.
135
) Cfr. vooral Goes, Res. Holl., passim ; ook Arch. Den Bosch, Α. 207, passim.
138
) Hieronder verstond men zijn wagen en paard (en) ter beschikking stellen van
het leger, terwijl de eigenaars gewoonlijk ook nog gedwongen werden dat materiaal
zelf te bedienen (cfr. voor dit advies Meilink, ibid., p. 328 vlgg.).
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seerde legerdienst, die op het laatste ogenblik zijn toevlucht moet nemen
tot een mobilisering van alle grensbewoners. Z o was het echter niet.
Glajon, generaal van de artillerie en de genie, 1 3 7 ) prepareerde zich
goed op een veldtocht en trachtte de lasten gelijkelijk over het hele
land te verdelen. 138 ) Maar omdat de plaatsen, die ver van de grens
lagen, op alle mogelijke wijzen zich daaraan probeerden te onttrekken, 139 )
kon de regering niet veel anders doen, dan op het laatste ogenblik de
grensbewoners tot de strikt nodige diensten dwingen.
Philips begreep zeer goed, dat de Staten in deze klacht zeer zwak
stonden, en dat een dieper doordringend dispuut de ontevredenheid van
de regering zou afwenden door in onderlinge verwijten van de gewesten
over te slaan. Wat de wagendiensten betrof, antwoordde de koning
dan ook heel handig, dat hij zijn best deed en zou blijven doen, om
deze in naburige landen te huren ; wanneer hij niet genoeg wagens kon
krijgen, zou hij trachten de rest zo billijk mogelijk in de Nederlanden te
requireren „et si les estatz y sçauroyent donner quelque advis ou remède,
feront plaisir à Sa Majesté le luy faire entendre". Aan de pioniersklachten kwam Philips tegemoet door in 1558 een groot aantal Engelse
werklieden in dienst te nemen. 1 4 0 )
Het tweede deel van het generaal advies ontwikkelde een legerplan,
dat de Staten bereid waren te betalen, i* 1 ) Ook in dit voorstel gebruikten zij een erg ruime interpretatie van de Valencijnse propositie.
Zij begonnen dan ook met zich beleefd te verontschuldigen. De koning
1ST

) Deze twee wapens waren toentertijd steeds verenigd.
) Cfr. Arch. Gent, Reg. P., f. 398 vlgg. Men ontving voor die diensten een vergoeding, welke de regering echter niet regelmatig betalen kon. Zo was men in 1560
nog fl. 70.000 schuldig aan verschillende steden in Vlaanderen. Eerst toen zag Brussel
kans de schuld te vereffenen (Arch. Gent, Reg. I., f. 381 vlgg.).
13e
) Zo schrijft Oranje in Nov. 1557 aan Savoye : De Raad van Brabant heeft
in mijn land van Breda 50 wagens opgeëist voor de oorlog. Dit gaat echter in tegen
oude rechten, die ik U hierbij opstuur (Gachard, Corr. Ie Tadt, I, p. 379 vlg.). 's-Hertogenbosch leverde in Juni 1557 slechts één wagen (v. Zuijlen, Invent 's-Hertogenbosch,
p. 706), en wist het jaar daarop na langdurig onderhandelen een vraag om zes wagens
te niet te doen (ibid., p. 711). Zie voor andere steden: Bruss. Arch. Aud., no. 221,
f. 36. In de vergadering zelf stelde het grensgewest Rijssel voor, de wagendiensten
door het hele land gezamenlijk te laten betalen. Hiertegen merkten Holland, Zeeland
en Utrecht snel op, dat zij geen verplichtingen tot het sturen van wagens of pioniers
hadden (Meilink, Not en gen. advies, p. 297).
140
) Men weet, dat de soldaten zelf toenderöjd niet voor pionierswerk gebruikt
werden. Volgens de toenmalige opvattingen was dit tegen hun waardigheid. In geval
van nood kon men hun hoogstens verzoeken de hand aan het werk te slaan. Ab
aanmoedigend voorbeeld namen dan gewoonlijk de hoge offideren zelf de spade ter
hand. 141 ) Meilink, Not en gen. advies, p. 330 vlgg.
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had natuurlijk het recht over de legersterkte te beslissen, maar omdat
nu eenmaal hun raad gevraagd was, hadden zij een hele begroting
opgesteld.
De vergadering vond het nodig voor de veldtocht van 1558 8000 man
cavalerie en 30.000 man infanterie gedurende zes maanden in dienst
te nemen, en voor de strijd ter zee 20 oorlogsschepen uit te rusten gedurende 7 maanden. 142 ) Voor de jaren 1559-1566 bood men een leger
aan op vredesvoet van 2000 man cavalerie, met een reserve van 6000.
Om de totale onkosten te bestrijden, stelden de Staten aan den koning
voor aan hen een bede te vragen van fl. 800.000 gedurende 8 jaar. Dit
bedrag zou als volgt gebruikt worden. Om de campagne van 1558 te
bekostigen, wilde men direct fl. 2.400.000 lenen tegen 12 %. Deze som
was, zo zeiden zij, ruim genoeg om zo nodig de oorlog nog in de herfst
te kunnen voortzetten. De jaarlijkse fl. 800.000 zouden, grof geschat,
zo gebruikt worden : fl. 200.000 voor rentebetaling ; fl. 300.000 voor
aflossing van de hoofdsom, en de overige fl. 300.000 om het vredesleger
te onderhouden. Om de lening zonder al te hoge rente te kunnen plaatsen
en zeker te zijn, dat het geld voor de aangewezen doeleinden gebruikt
werd, verlangden de Staten zelf de uitschrijving en administratie er van
in handen te krijgen. 143 )
Dit hele voorstel was één grote innerlijke tegenspraak. Wel toonde
het ongetwijfeld kennis van legeradministratie. In zijn gepolijste vorm
zag het er op het allereerste gezicht zelfs volmaakt uit. Bij nadere beschouwing blijkt het echter een zo naïeve, irreële constructie te zijn, dat
de indiening ervan door toch verstandige mensen bijna een onmogelijkheid
schijnt. Wij zullen hier uitvoerig op ingaan, omdat het enige interessante
aspecten laat zien van de verhouding Staten — regering.
Vooreerst veronderstelde het hele concept, dat de oorlog in 1'558 zou
eindigen. Het legerplan na dit jaar was immers op vredesvoet gesteld.
Deze impliciete profetie is inderdaad ongeveer uitgekomen. De 3e April
1559 werd de vrede van Câteau-Cambrésis getekend. Maar dat konden
de Staten in het najaar van 1557 toch niet weten. Vervolgens deed het
de campagne in April inzetten. Nu was dit wel het gewone, maar in
een oorlog moet men minstens met een ongewone strategie van den
142
) De gewone HJd voor de campagne was van April tot October, terwijl de
schepen een maand langer uitbleven.
143
) Als de Staten een lening uitschreven, deden zij dit gewoonlijk In stukken van
kleine en variërende waarden, om zo de eigen burgers gelegenheid te geven hun geld
te plaatsen en uit de handen van de bankiers te blijven. Zouden zij zich bij niet voltekening tot de marchantz moeten wenden, dan behoefden zij In leder geval minder
rente te betalen dan de centrale regering, omdat het crediet van de meeste gewesten
vrij goed stond.
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vijand rekening houden en zo voor zichzelf de nodige soepelheid mogelijk
maken. De Staten wisten toch, dat bijvoorbeeld Oranje in 1555 de halve
winter zijn veldleger in dienst had moeten houden om de bouw van het
fort Philippeville te dekken ; dat Coligny in Januari 1557 een aanslag
op Douai had beproefd ; en als zij dat alles vergeten waren, zou Guise
hen snel uit de droom helpen door in Januari 1558 Calais te over
rompelen.
Dan was het aantal soldaten precies vastgezet, en wel, althans tegen
een vijand als Frankrijk, op een minimumgrens. Dat kon niet, zelfs al
zou de Habsburgse legerleiding voor het volgend jaar een zuiver defen
sieve houding aannemen. De benodigde troepen hingen dan nog af van
het aantal, dat de vijand huurde en van de vijandelijke strijdwijze. Z o
deed Frankrijk in 1558 de aanval op twee fronten, liefst aan de uiterste
Oost- en Westhoeken van de grens, Thionville en Duinkerken. Savoye
ging er met zijn te kleine troepenmacht maar precies tussen in liggen,
totdat hij door een te langzame manoeuvre van het Oostleger onder
Guise de kans kreeg, om snel Termes bij Grevelingen te vernietigen
en weer tijdig zijn troepen te concentreren, voordat Guise gevaarlijk
kon worden. Ook in dit punt waren dus de Staten profetisch geweest !
Een andere naieveteit was het belangrijke percentage inheemse sol
daten. Zij verlangden, dat 3/4 van de cavalerie (6000) en 2/з van de
infanterie (20.000) uit de Nederlanden gerequireerd werden.
Deze vraag klonk, tenminste in zover het de theorie betrof, in het
Europa van die dagen niet onverwacht. Sinds Machiavelli zijn oproep
had gedaan voor eigen troepen, hielden de Europese krijgstheoretici zich
constant met dit vraagstuk bezig. Waren de argumenten in II Principe
nog wat embryonaal, rond de tijd van de Statenvergadering deden vol
ledig uitgewerkte theorieën de ronde. Wij zullen als voorbeeld naast de
Statenargumenten de leer van Fourquevaux stellen, die 10 jaar vroeger
in de Instructions sur Ie faict de la guerre 144 ) verschenen was, en de
werken, die Lazarus von Schwendi 10 jaar later op schrift stelde ten
dienste vooral van den Habsburgsen keizer.
In het werk van Fourquevaux zijn de drie eerste hoofdstukken aan
ons onderwerp gewijd. Zijn argumenten komen in het kort hierop neer.
Inheemse soldaten dienen beter en loyaler, omdat zij meer belang hebben
bij de goede of slechte afloop van de oorlog. Zij zijn gehoorzamer en
trouwer. Het vreemde huurleger daarentegen staat vandaag hier en
morgen bij den vijand. Bij inheemsen blijft de soldij in het land en wordt
daar verteerd. Vreemde huurtroepen letten er niet op, of zij schade
144

) Fourquevaux (Raimon de Rouer, Sr. de —), Instructions sur Ie falct de la
guerre.
9

129

toebrengen aan het eigen land. Zij plunderen, en de geschiedenis leert
ons, dat zij dikwijls revolutie maken tegen den vorst. Diezelfde geschiedenis laat ons ook zien, hoe in de oudheid met eigen troepen veel bereikt
is. Dat leren bovendien tegenwoordig de Zwitsers. Ook Frankrijk had
in de Middeleeuwen zijn eigen soldaten. „Dieu tout puissant! qu' estoit
devenue l'ancienne vertu Françoise?" Zoals de zaken nu staan, zijn
huurtroepen echter beter. Want wij hebben zelf weinig of niets ; en dat
is niet zo spoedig te verhelpen.
De schrijver ontwikkelt nu een heel plan van inheemse militaire opleiding. Uit de helft van het land moet men een 25.000 mannen kiezen
tussen de 17 en 35 jaar. In hun vrije uren en op vrije dagen moeten
zij geoefend worden. Na een jaar of drie zullen zij bruikbaar ?ijn. Begin
dan in de andere helft van het land hetzelfde, en in een jaar of zes is
er een leger in het land, dat direct onder de wapenen kan komen. Het
zal sterker zijn dan welke andere strijdmacht ook.
Z o redeneert ook von Schwendi. Een eigen leger weet, dat het vecht
voor het vaderland, voor vrouw en kinderen. Een volk, dat zelf de
wapenen hanteert, gaat niet ten onder. Zie maar naar de Zwitsers.
De dienst kweekt mannelijkheid en eergevoel. Een eigen leger is gehoorzamer en vooral goedkoper. Volkeren, die met huurtroepen werken,
zijn steeds in dienstbaarheid geraakt. Daarom, als men vreemden nemen
moet, gebruik dan nog het liefst mensen, die geen enkele interesse hebben
voor het land.
Wij kunnen een inheems leger vormen. Kijk naar ons verleden : De
Duitsers van weleer zijn als één man den vijand te gemoet getrokken.
En in zijn „Diskurs und bedenken über jetzigen stand und wesen des
heiligen reiches, unsers lieben Vaterlands" ontwikkelt hij een uitvoerig
plan, hoe langzamerhand de verschillende Duitse Kreitsen een leger
moeten kweken onder één „generalobrist". Hoewel meer aan de Duitse
toestanden van die tijd aangepast, vertoont het veel gelijkenis met het
plan van Fourquevaux. 145 )
Het is begrijpelijk, dat er ook onder de Statenleden verschillende van
dergelijke theorieën op de hoogte waren. Hun argumenten zijn vrijwel
dezelfde. Inheemsen zijn meer geneigd dapper te strijden voor hun vorst,
hun eigen land, hun vrouwen en kinderen. Bij hen blijft het geld in
het land. Zij zijn sneller te requireren. Vreemdelingen ruïneren alles
door hun plunderzucht. Armen, die nu moeten bedelen, of hun diensten
aan den vijand verkopen als spion of gids, kunnen dan eerlijk hun
brood verdienen. Tenslotte, de inwoners van deze landen, die steeds
voor krijgshaftig hebben gegolden, zullen gaan verslappen.
') A. Elermann, Lazarus von Schwendi, p. 31 vlgg., 128 vlgg.
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Het zou nu zeer verstandig zijn geweest, als de Staten in aansluiting
aan deze gedachten op een langzame invoering van meer inheemse
soldaten hadden aangedrongen. Dom was het echter, om dit ineens te
eisen voor een leger, dat over weinige maanden in het veld moest
staan. Om dit goed te begrijpen, is het nodig een ogenblik de aandacht
te vestigen op de legertoestanden van die tijd. Jonge mannen door
enige maanden training voor de oorlog gereed maken was een in
de praktijk onbekend systeem. Zelfs als soldaten werkloos in garnizoen
lagen, hielden zij geen oefeningen. Pas Willem Lodewijk en Maurits
zullen hiermee een eerste begin maken. Alleen de adel trainde zich een
beetje en dan nog op de verouderde wijze van het toernooi.
De gewone beroepssoldaat leerde zijn vak pas in de oorlog. Slechts
door jarenlange dienst werd hij zodoende bekwaamd. Vandaar de nadruk, die in deze tijd op de veteranencorpsen ligt. Zeer duidelijk hadden
de Staten dit alles enige maanden tevoren kunnen zien bij de belegering
van St. Quentin, toen de Engelse regimenten, snel gerecniteerd uit
nieuwelingen, niet in staat bleken, om een mars van 100 K.M., nog
wel door bevriend land, enigszins behoorlijk af te leggen.
Min of meer kenden de Staten natuurlijk ook zelf die bezwaren. Maar,
en dit is het interessante voor de verhouding van Staten en regering,
het was geen vrij ontworpen concept, doch een samenraapsel van allerlei
wensen en bezwaren, dat slechts op het eerste gezicht iets weg had
van een systematisch opgebouwd ontwerp. Welke waren dan de
elementen, waarmee het in elkaar was gezet en waardoor het eerst
begrijpelijk wordt?
Vooreerst stonden de Staten voor het hoogst onaangename feit, dat
aan hen steeds beden werden gevraagd om de troepen te betalen, terwijl
toch nu weer dit regiment, dan weer dat garnizoen zich wegens wanbetaling gedwongen zag op kosten van de bevolking te gaan leven.
Waarom besteedde de koning dat geld niet voor de doeleinden, waarvoor hij het vroeg ? Daar was bijvoorbeeld de gewone bede voor
3000 ordonnantieruiters en de wijnimport voor de oorlogsschepen. Die
had men, zo merkte Brabant op, toch uitdrukkelijk voor die doeleinden
gevraagd en toegestaan, maar niet, of slechts gedeeltelijk er voor gebruikt. 146 ) Eerst moest men betalen en dan werd men nog eens door
de soldaten uitgeplunderd.
Inderdaad was hier iets niet in orde. Gedeeltelijk kwam dit door een
tekort in het toenmalige staatsrecht. Wilde de regering in de Nederlanden een belasting heffen, dan moest zij toestemming vragen aan de
14e

) Melllnk, Not en gen. advies, p. 292 vlg.
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Staten. En werd, zoals in deze tijd, de financiële nood van de regering
groot, zodat er veel beden kwamen, dan zag deze zich wel gedwongen,
om precies te zeggen, waarvoor het geld nodig was, opdat de Staten
hun morele verplichting zouden inzien, om al die hoge bedragen te
storten. Legde immers de vorst de redenen niet open, dan konden de
Staten zeggen : wij hebben al zoveel betaald, wij zijn niet in staat nog
meer te doen.
Van de andere kant behoefde de koning van eenmaal ontvangen
gelden geen rekenschap af te leggen. Hij kon die gebruiken, zoals hij
wilde. Dit recht erkenden de Staten. 1 4 7 ) Nu was Philips er helemaal
de man niet naar om expres voor het ene doel een bede te vragen en
die voor iets anders te gebruiken. Hoewel staatsrechtelijk niet strikt
aanvechtbaar, zou deze houding oneerlijk zijn geweest. Philips echter
had van zijn vader ontzaglijke tekorten geërfd. Hij vroeg telkens geld
voor dat, wat het meest dringend betaling eiste, maar ondertussen
sprong een andere behoefte nog sterker naar voren, en moest het geld
daarheen afvloeien. Dat was in het belang van het land.
Veelal stak achter de wanbetaling der troepen nog een andere reden.
Als Philips een bede vroeg en zijn berekeningen goed had gemaakt,
gebeurde het gewoonlijk, dat verschillende Staten in hun toestemming
een stuk beneden het gevraagde bedrag bleven. Bovendien treuzelde
men zo lang met toestemming, dat de koning, om de troepen te kunnen
betalen, geld moest opnemen bij de bankiers, zodat een groot percentage van de toegestane bede daarheen verdween. Hier kon Philips niets
aan doen. Hoewel de Staten ook hun motieven hadden om soms lang
over een bede te disputeren, kunnen wij toch zeggen, dat, wanneer er
hier een verwijt te maken viel, dit niet op de eerste plaats de regering trof.
Het viel den koning niet moeilijk zich in een antwoord op het generaal
advies te rechtvaardigen. 148 ) Hij had, zo verweet men, een lopende
6-jarige bede, toegestaan voor de inheemse ordonnantietroepen, voor
andere doeleinden gebruikt. Het was gebeurd om groter rampen van
het land af te wenden. In de winter van 1555 moest hij de buitenlandse
troepen betalen van Oranje. In 1557 bezat hij geen geld om de zwarte
ruiters, berucht door hun plunderzucht, af te danken. Hier had hij
slechts van twee kwaden het minste kunnen kiezen. Dit was zijn plicht
geweest als heer en beschermer van de Nederlanden. In 1559 zouden
de Staten zelf de redelijkheid van deze handelwijze erkennen, door aan
Philips geld van de negenjarige bede te lenen ter afbetaling van
^ 7 ) Cfr. voor deze vergadering : Meilink, Not. en gen. advies, p. 293.
14
8) Arch. Den Bosch, A. 207, no. 20.
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vreemde regimenten.
Toch bleven de Staten, vooral die van de grensgewesten, scherp de
onregelmatigheid voelen van betaalde beden en onbetaalde, plunderende
troepen. Vandaar dat zij de lacune in het staatsrecht trachtten te overbruggen door bij het toestaan van deze nieuwe bede eigen administratie
van de gelden te vragen. De uitvoerbaarheid hiervan was hun op dat
ogenblik nog een raadsel. Want wel hadden vroeger bij verschillende
gelegenheden afzonderlijke gewesten medezeggenschap in toegestane
gelden gevraagd en verkregen. Hiervoor hadden de Staten capabele
bestuursorganen. Maar hoe konden zij gezamenlijk gelden beheren,
terwijl buiten de koninklijke regering alle eenheidsbestuur ontbrak?
Men zou zo'n bestuur kunnen vormen. Maar legden de sterke autonomiezucht en het onderling wantrouwen hieraan geen te grote bezwaren in de weg ? De Staten hoopten blijkbaar, dat nader overleg
hier uitkomst brengen zou.
W a t het punt van de binnenlandse troepen betreft, het was een
samenstel van verschillende wensen. Brabant, Artois, Namen en Henegouwen verdedigden dit het sterkst met de reeds vroeger genoemde
argumenten. 149 ) Hiertegen bracht echter Henegouwen zelf, gesteund
door Vlaanderen, de moeilijkheid in, dat men in de Nederlanden nooit
de voorgestelde 8000 ruiters en 30.000 Infanteristen zou vinden, omdat
deze streken sinds mensenheugenis niet zo'n groot aantal soldaten opleverden. i50) Tenslotte combineerde men deze twee beschouwingen
door in het advies voor te stellen 6000 inheemse ruiters en 20.000 Infanteristen. De rest mocht uit vreemde troepen bestaan. Feitelijk bleef
de objectie voor een deel overeind : ook 20.000 man zou men hier
bezwaarlijk kunnen vinden.
Het is aardig om te zien, hoe men in het generaal advies probeerde
te ondervangen, dat de regering dezelfde moeilijkheid zou maken. Niet
alleen lieten de Staten Henegouwen's objectie weg, maar zetten die
precies op zijn kop. „Aussy comme lesdictz subgectz de pardechà ont
tousiours été tenuz pour gens belliqueux, se pourroient abastardir et
rendre du tout inhabiles à la guerre en les délaissant, au contraire en
les entretenant feroient bon service comme du passé et seroient plus
prestz et mieulxs à main que les estrangiers en cas de subite nécessité . . . " 1 5 1 ) De koning kon nu de objectie niet meer maken, zonder
het odium op zich te nemen van te tornen aan de Nederlandse krijgshaftigheid ! Tenminste zo dachten de Staten. Wij zullen straks zien hoe
149
150

) Meilink, Not. en gen. advies, p. 291 vlg.
) Meilink, ibid., p. 292. 161 ) Meilink, ibid., p. 332 vlg.
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de regering, gebruik makend van andere domheden uit het advies, deze
klip op een simpele wijze omzeilde.
Dan had men in de begroting het aantal soldaten vastgesteld, waartegen enkele gewesten terecht bezwaar maakten. Brabant antwoordde,
dat de koning van de niet patrimoniale Staten in de Nederlanden evengoed assistentie moest vragen. 1 5 2 ) Met behulp daarvan kon hij naar
believen zijn leger uitbreiden. Hiermee kwam dit gewest terug op een
reeds in het begin van de vergadering geuite wens, dat alle andere delen
van het rijk van Philips, zowel hier als in Spanje en Italië, mee zouden
betalen. 153 ) Het is licht te begrijpen, dat de Staten zich hiermee accoord
verklaarden. 16*) Zo was ook deze kwestie opgelost, hoewel men vergat
te overwegen, dat Spanje, waaruit in het afgelopen jaar geweldige
sommen gelds naar het Noorden waren gekomen, al heel blij mocht zijn,
wanneer het samen met de Italiaanse Staten de oorlog in Zuid Europa
voor het jaar 1558 zou kunnen bekostigen.
Erger stond het met de gedetailleerde begroting van het Statenleger.
Dat leek eenvoudig nergens op, tenminste wat het landleger betrof. In
uitrusting van oorlogsschepen had Holland voldoende ervaring, zodat dit
gedeelte goed klopte. Het legerplan echter, door Utrecht opgesteld, zat
over de hele lengte vol fouten. Wat de kosten der infanterie betreft,
hier was alleen soldij berekend voor de soldaten gedurende de campagne.
Vergeten waren de tractementen voor de hogere officieren, en het geld
waarop de soldaten recht hadden om zich naar de monsterplaats te
kunnen begeven en na de veldtocht naar huis terug te keren, het zgn.
loop- en aftochtgeld. Vooral bij de buitenlandse infanterie vormde dit
aanzienlijke bedragen, die in de begroting niet vergeten hadden mogen
worden. Men had wel bepaald, dat een derde buitenlander mocht zijn,
maar niet de daarmede corresponderende onkostenveranderingen gemaakt.
Ditzelfde euvel deed zich in nog veel sterker mate voor bij de cavalerie.
Hier was verondersteld, dat de 8000 ruiters uit ordonnantiebenden,
gendarmerie, zouden worden opgebouwd en diensvolgens hadden de
Staten de kosten, en dan nog minimaal, berekend. Maar op de eerste
plaats, er zouden onder die 8000 2000 buitenlanders, d.w.z. Duitse
ruiters zijn. Daar de Duitsers geen gendarmerie bezaten, was men aangewezen óf op lanciers, òf op pistoolruiters, de Schwertzritter, óf op
bereden arquebusiers. Die kostten echter gemiddeld twee maal zo duur
als de inheemse ordonnantieruiterij.
«»J Meilink, Not en gen. advies, p. 317. 1B3) Meilink, ibid., p. 289 vlg.
154
) Meilink, ibid., p. 341 vlg. Rachfahl ziet hierin een verlangen om de StatenGeneraal over alle gewesten der Nederlanden uit te breiden en zo de onderlinge eenheid
sterker te maken. Terecht heeft Marx het betwijfeld (Rachfahl, Wilh. v. Oranlen, I,
p. 556; Marx. Neue Studien in: Westd. Ztschr. 29 (1910) p. 246 vlgg.).
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W a t verder de 6000 inheemsen aangaat, hoewel de gewone sterkte
van dit wapen hier 3 à 4000 was, zou men wellicht met veel moeite het
gevraagde getal in de Nederlanden bijeen kunnen brengen. In dat geval
werd echter het zware wapen in verhouding tot de gewone legersterkte
te groot. Hier diende minstens 1000 man geschrapt te worden, in plaats
waarvan men de uitstekende lichte ruiterij van Egmont moest nemen.
En wat wellicht het ergste was, de ook hier totaal vergeten kosten voor
anrit, abzug en wagengelden (dit laatste vooral bij de ordonnantiebenden) waren bij de cavalerie zeer hoog. 1 5 5 )
Dat de Staten bijvoorbeeld geen artillerie berekend hadden, konden
zij desnoods verdedigen. Dit wapen vormde in de legeradministratie een
aparte post, die op Spanje of Gelre geschoven kon worden. De bovenopgenoemde punten waren echter alle inhaerent aan de voorgestelde
wapens, en dat maakte de zaak heel anders. Als de Staten de administratie van een bepaald contingent op zich wilden nemen, kon de
centrale regering niet zelfstandig gaan zorgen voor verschillende onderdelen er van. Dan zou er zeker een grote verwarring ontstaan.
De regering begreep goed wat er in het plan wel en vooral niet gezegd
werd. De Staten wilden een som van 800.000 gulden per jaar toestaan,
verwerkt in een onmiddellijke lening van 2.4 millioen, doch zeker niet
of niet veel meer. Vervolgens wensten zij zelf de administratie der
gelden. Ten derde wilden zij, dat vooral ook de Bourgondische gewesten,
die niet bij de Staten-Generaal waren aangesloten, zoals Gelre, Friesland,
Luxemburg en andere, gelijkelijk zouden meebetalen. Ten vierde wilden
zij zoveel mogelijk inheemse soldaten, of liever waren zij ontevreden
over de buitenlandse troepen en de hele legerorganisatie. Zodra zij echter
deze hoofdpunten, vermengd met een aantal kleinere grieven van afzonderlijke gewesten, in een positief voorstel verwerkten, schoten zij op
een hopeloze manier te kort.
De koning en zijn raadslieden sloegen nu de meest verstandige weg
in. Zij brachten zelf een positief voorstel, dat zonder de gedeputeerden
te krenken duidelijk hun onkunde liet zien, terwijl er alle wensen en
bezwaren zoveel mogelijk in stonden verwerkt.
De regering maakte haar waarschijnlijke legerbegroting op voor het
jaar 1558, zó dat er een bepaald deel uitgelicht kon worden, om dit aan
165
) In een apart schrijven van 9 Jan. 1558 maakte de koning deze en nog andere
moeilijkheden. Om In dit hoofdstuk der Statenvergaderingen niet te veel in militaire
zaken te komen, hebben wij slechts de voornaamste fouten kort aangeduid. Wij geloven,
dat dit voldoende is om de positie van de Staten ten opzichte van de regering in deze
vergadering te verduidelijken (cfr. voor het schrijven van den koning b.v. Arch.
Den Bosch, A. 207, no. 15, no. 15a).
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de Staten over te dragen. Ook hield men zoveel mogelijk rekening met
het verlangen naar inheemse soldaten. Wat de tijd na 1558 betreft,
nam de regering het Statenvoorstel maar aan. Men had zo tenminste al
iets. Mocht er geen vrede komen, dan kon men altijd verder zien.
In het kort zag die begroting er als volgt uit :
5000 Hoogduitse ruiters
3250 Nederlandse ordonnantieruiters
1100 man lichte ruiterij van Egmont, hoofdzakelijk uit Nederlanders bestaande.
Dit aan te vullen met :
1650 nieuw te werven Nederlandse ruiters.
15000 man Hoogduitse infanterie
12000 man infanterie uit de Nederlanden (6000 Walen en 6000
„Nederduytsschen" ).
Verder een bepaald aantal soldaten voor de grensgarnizoenen,
achterstallige soldij voor het Hoogduitse regiment van Schwendi.
artillerieonkosten, etc.
23 oorlogsschepen.
De totaalsom bedroeg ruim 5 millioen, zonder de Spaanse infanterie
en cavalerie in de begroting op te nemen, daar deze een vaste post op
rekening van Spanje vormden.
Uit dit concept konden de Staten uitlichten de kosten van de cavalerie,
op 3 regimenten Hoogduitsers na. Het getal was precies 8000, waaronder 2000 vreemden. Dit kwam, tenminste wat de getalverhouding betreft, overeen met hun wensen. Van de infanterie zouden zij voor hun
rekening nemen alle Nederlanders en 2 regimenten Hoogduitsers ten
getale van 6000 man. Daarbij kwamen de 23 oorlogsschepen. Dit kon
met de 2.4 millioen juist betaald worden.
Men ziet de misrekening der Staten. Wat de 8000 ruiters betrof,
was tenminste het getal intact gebleven. De voorgestelde 30.000 man
infanterie moesten tot 18.000 worden gereduceerd, waaronder 12.000
Nederlanders. Zo redde de regering tevens de wens van de Staten om
voor tweederden inheemse soldaten te werven. 20.000 had men hier nooit
bijeen kunnen krijgen; 12.000 wel. Vooral de drie regimenten Walen
waren zeer goede infanteristen, van oudsher getraind in de krijgstochten
van den keizer. De Staten erkenden hun ongelijk en wijzigden hun begroting. 156 )
Nu moesten zij hun vergadering voortzetten om de bede en de regeling
15e
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) Arch. Den Bosch, A. 207, no. 18, no. 18a.

van de legeradministratie in bizonderheden af te werken. Hiervoor
zouden zij vier maanden nodig hebben. Voor wij hen op deze lange weg
volgen, is het nodig, eerst het derde en laatste deel van het generaal
advies te beschouwen. 157 ) Het was een antwoord op de te Valenciennes
gestelde vraag, hoe de regering van haar schulden kon afkomen.
Vooreerst verklaarden de Staten dat zij, gezien hun eigen grote
schulden, op het ogenblik geen geld daarvoor konden geven. In de besloten vergadering waren over dit onderwerp heel wat scherpere woorden
gevallen. Brabant wees er op, dat de gewesten voor het maken van die
schulden geen toestemming hadden gegeven, en bovendien niet alles op
zich alleen konden laden ; daarom zou de koning zich hiervoor beter
tot zijn andere landen kunnen wenden.
Hiermee betuigde het meerendeel der afgevaardigden zijn volle instemming, terwijl enigen opmerkten, dat het kwade gevolgen zou hebben,
als men den koning in deze zaak zonder meer ging helpen. Ten eerste
zouden de gewesten daarmee stilzwijgend toegeven, dat zij in staat
waren zonder hulp van de andere landen èn de oorlog èn de schuldenlast
te dragen, wat evident niet waar was. Ten tweede zou de regering gaan
menen, dat zij voortaan geen toestemming meer hoefde te vragen voor
een bede, maar eenvoudig schulden kon maken, om later de rekening
aan de Staten voor te leggen. 1 5 8 )
Hoewel de redenering wat te simpel was opgezet, zien wij hier goed
de keerzijde van de medaille naar voren komen. De regering behoefde
aan de Staten geen verantwoording te geven voor haar uitgaven. De
Staten van hun kant achtten zich niet strikt verplicht om uitgaven te
dekken, die door hen niet waren goedgekeurd. De bede-usances eisten
immers, althans in theorie, dat men het geld aan de gewesten vroeg,
voordat men zijn uitgaven deed. Anders werden de Staten voor een fait
accompli gesteld, en had hun toestemming geen zin meer. Het nieuwe
centrale bewind en de oude gewestelijke instellingen waren nog lang niet
tot een sluitende eenheid saamgegroeid.
Wel wilde de vergadering enige adviezen geven aan de regering, hoe
deze zelf haar schulden kon verminderen. Vlaanderen had aangeraden
om de rente van de marchantz, die 12 of meer procent beliep, te reduceren tot 5 %, met terugwerkende kracht in zover men met de renteuitkeringen ten achter was. Dit leek aan de Staten billijk. De renten
1β7

) Meilink, Not. en gen. advies, p. 342 vlgg.
iss) Meilink, ibid., p. 297 vlg. Zijn wellicht bij gelegenheid van het banket, dat
Brabant de 5e December aan de andere afgevaardigden aanbood, over dit en andere
punten nog krasser dingen gezegd? (cfr. Henne-Wauters, Hist, de Brux., I, p. 388).
Granvelle wijst later speciaal op brutaliteiten, bij gelegenheid van feestmaaltijden geuit.
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waren immers veel te veel opgejaagd. T e meer omdat die kooplui vrij
waren van belastingen. Het beste leek nog hen te bewegen die rente
reductie vrijwillig te aanvaarden. Anders kon de regering gemakkelijk
haar crediet verliezen en de marchantz zouden naar den koning van
15e
Frankrijk overlopen. ) Het ging hier dus niet over den echten
koopman, doch over de meerendeels internationale klasse der Antwerpse
bankiers.
Nu had de koning zich reeds enige maanden geleden gedwongen ge
zien zijn betalingen te staken, zowel wat betreft zijn Spaanse als zijn
Nederlandse schulden. Zelf trachtte hij al tot een accoord te komen,
dat in de richting van een rentereductie ging. De Staten deden hier dus
160
geen nieuwe ontdekking. ) Toch was hun advies van veel belang,
omdat zij zich hierdoor achter den koning schaarden en zo diens kracht
tegen de kooplieden aanzienlijk versterkten. Zal men na dit Statenbesluit
zich nog op het bewijs-Granvelle durven beroepen ? De bankiers zouden
de vergadering in hun banen hebben geleid. D e feiten tonen een heel
andere verhouding aan.
De koning zou met dit advies volledig zijn ingenomen, als hij aan de
bankiers de hoofdsom en die 5 % had kunnen garanderen. Maar zelfs
daartoe zag hij zich niet meer in staat. Ook met rentereductie bleef zich
schuld op schuld stapelen, terwijl de koning toch graag een „raisonnable
contentement" aan de marchantz wilde geven. 1 β 1 )
Het is van belang hier nauwkeurig op de terminologie van de Staten
te letten. Z e spraken niet over rentereductie van alle staatsschuld, maar
over „ceulx, ayantz furni deniers à leursdictz majestez imperialle et
royalle à gaing ou finance...". Het waren mensen, zoals uit het slot
van dit advies blijkt, die „ . . ne o n t . . . payé ny supporté aulcune charge
de leurdict prouffict comme ont faict les autres subgectz par les accordz
du Xme et aultres faictz à Sa Majesté". Deze uitdrukkingen konden
alleen slaan op de „marchantz", die speciale klasse van buitenlandse,
vooral Zuidduitse en Italiaanse bankiers, die de grote leningen met de
Europese vorsten afsloten.
^ 9 ) Meilink, Not. en gen. advies, p. 301, 342 vlg. Brabant had In zijn instructie
een voorstel staan dat veel geleek op het Vlaamse. Merkwaardig is echter, dat Brabant
deze maatregel voor zichzelf uitvoerig verdedigde aan de hand van hetgeen in de oudheid Lucullus had gedaan (cfr. Plutarchus, Vita Luculli, XX. 3.). Wi] zien hier hoe
de renaissance, en wel als levenskunst, tot zelfs in de financiële praktijken doordringt
(Arch. Den Bosch, A. 207, no. 11). W a t de moeilijkheid van Frankrijk betreft, hiervoor was geen groot gevaar, omdat Henri II evenzeer zijn betalingen staakte.
ιβο) Trouwens de Castillaanse Cortes hadden reeds in 1552 rentereductie voorge
steld (cfr. R. Altamira y Crevea, Historia de España, 4a ed., Ill, p. 427).
1И
) MeUink, ibid., p. 342 vlg.
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Voor ons hebben de termen, die de Staten gebruikten, „deniers à
gaing ou finance", nog slechts een vage betekenis. De 16e-eeuwer echter
wist onmiddellijk en met uiterste nauwkeurigheid, wat er wel en niet
mee bedoeld werd. Het sloeg op de schuld bij de Antwerpse bankiers
en niet op de domeinrenten 1 Deze distinctie was voor de Staten niet
zonder zin. De koninklijke schuld immers bestond gedeeltelijk ook uit
domeinhypotheken. De op deze goederen uitgegeven schuldbrieven, gewoonlijk stukken van betrekkelijk kleine waarde, waren in het bezit van
de steden en de burgers der Nederlanden. Nu beging Artois in de
besloten vergadering de onhandigheid om voor te stellen, dat ook de
1β2
hypotheekrenten tot 5 % zouden gereduceerd worden. ) Dit zou
immers evengoed de schuld van de regering verminderen.
Met dit voorstel zaten de afgevaardigden lelijk te kijken. Hoe moesten
zij dit ongedaan maken ? Het ging hier om hun eigen bezit. Iets viel
er wel tegen in te brengen. Zij betaalden belasting, wel niet steeds van
die stukken, maar in het algemeen betaalden zij toch de bedeheffingen.
De buitenlandse bankiers echter waren van zo goed als alle belastingen
vrij. Afdoend was dit argument niet. Want het zou niet onbillijk zijn,
als die hypotheekrenten veel meer dan tot nu toe het geval was geweest,
in de belastingen betrokken werden.
Wanneer men dus met het belastingargument als verontschuldiging
bij de regering aankwam, kon deze gemakkelijk repliceren, dat juist bij
die domeinhypotheken een kleine rentereductie bij wijze van belasting
niet kwaad was. Men moest een beter motief vinden. Voorgesteld werd
de volgende redactie : het leek niet goed, dit middel toe te passen, omdat
„les rentes n'ont rien commun avecq les fynances et fraitz, et que le
roy perdroit son crédit tant vers le commun comme vers les villes.. ,". 163 )
Veel sterker stond hiermee de zaak niet: want er was wel en zelfs
veel overeenkomst met de „fynances et fraitz". Daarom verwierp men
die redactie en zette in de notulen gewoon neer : „ . . . les subiectz
seroient trop endommaigez e t . . . Sa Majesté perderoit son crédict tant
vers le commun comme vers les villes." 1 6 4 ) Hoe men het ook draaide,
het bleef zwak. De koning kon opwerpen, dat de Staten bij de marchantz
de redenering precies aan de andere kant waren begonnen. Daar hadden
zij rentereductie gevraagd en gingen toen een erg dubieus middel bedenken, om 's konings crediet overeind te houden, door aan de bankiers
te laten voorstellen, er vrijwillig genoegen mee te nemen !
Zij vonden het alles bij elkaar maar het beste, om de hele kwestie in
1β2

) Meilink, Not en gen. advies, p. 302; tevens wilde het ditzelfde middel toe
passen op de schulden van de gewesten. Ook deze stukken waren in handen van de
burgerij. l e 3 ) Meilink, ibid., p. 303 η. 1.
1M
) Meilink. ibid., p. 302 vlg.
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het generaal advies te verzwijgen en slechts een zeer vage toespeling,
tegelijk waarschuwing aan den koning te plaatsen, door er bij de rente
reductie van de marchantz op te wijzen, dat deze geen belasting be
1β5
taalden. ) Door die hint zou de regering wel zo verstandig zijn om
te begrijpen, dat zij niet over aantasting van de domeinhypotheken moest
beginnen, als zij prijs stelde op een voorspoedige afwerking van de aan
geboden bede. Inderdaad toonde de regering zich zo slim en wachtte
een volgende gelegenheid af om de kapitalen van de burgerij, die eigenlijk
toch ook aan de belasting ontsnapten, onder de loupe te nemen.
Tot delging van de schulden ried de vergadering verder aan stukken
domein te verkopen, alsmede verschillende residentiewoningen in kleinere
166
plaatsen, ) die de koning toch zeer weinig gebruikte; vervolgens titels
en rechten, die niets of bijna niets opbrachten, terwijl zij graag afgekocht
zouden worden door seigneurs, die in dergelijke rechtsgebieden ge
legen bezittingen hadden. Dan bezat de vorst hier en daar renten, die
wel wat opleverden, maar niet veel meer dan de onkosten voor ad
ministratie, ontvangers, etc. bedroegen. Wanneer de koning deze liet
afkopen in de tijd van 5 of 6 jaar, zouden degenen op wie nu die lasten
drukten, ze heel graag overnemen. Vervolgens kon de koning „quade
lenen" verhogen tot goede en erfelijke, en erfelijke tot allodiale goederen.
De houders van die lenen zouden daar zeker à contant flinke sommen
voor betalen. Z o werden nog enige verkoopbare rechten aangewezen. 1 β 7 )
Het antwoord van Philips kon kort zijn. De verkoopbare 1 6 8 ) domeinen
en rechten waren reeds voor een groot deel óf verkocht óf zo met hypotheken bezwaard, dat zij vrijwel niets zouden opleveren. De koning
hoopte op spoedige vrede, om dan de schuldenkwestie gemakkelijker te
kunnen oplossen. 1 6 e ) Waarschijnlijk zonder het te bedoelen gaven de
1ββ

) Meilink, Not. en gen. advies, p. 343.
) In die tijd veel talrijker dan tegenwoordig.
le7
) Meilink, ibid., p. 343 vlgg. Wat de „quade lenen" betreft, deze rechts
positie bestond alleen in Holland en Zeeland. In de tekst stelden wij ze kort
heidshalve tegenover de goede of erfelijke. De hele kwestie wordt precies duidelijk als
wij een daarop betrekking hebbend artikel afschrijven uit de instructie, die de keizer
in 1545 aan de Conseil Privé gaf : „Parce que l'empereur est journellement poursuivy
et importuné par plusieurs ses vassaulx et aultres subiectz de ses pays et contez de
Hollande et Zeelande de consentir et admettre de faire de leurs mauvais fiefz, qui ne
peuvent succéder que de père à filz en ligne directe, fiefz bons et immortelz, qui est
chose de fort grande conséquence et laquelle par le passé luy a porté, comme encoires
feroit, dommalge" etc., bepaalt de keizer, dat dergelijke verzoeken niet mogen worden
Ingewilligd (Bruss. Arch. Aud., no. 785, f. 30v).
les
) Het „anchien demalne" kon niet verkocht worden. Het werd gevormd door de
goederen, die reeds vòòr 1500 aan de Bourgondische vorsten behoorden, het zgn. patrimoniale domein (cfr. b.v. Meilink, ibid., p. 298, 344).
1ββ
) Meilink, ibid., p. 343 vlg.
1ββ
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Staten met dit voorstel van algehele uitverkoop de hoge adel een slag
in het gezicht, wederom een bewijs, dat deze leden van de regeringsraden geen enkele invloed op de vergadering hebben kunnen uitoefenen.
In het geheim advies, dat de Nederlandse Raad van State ten behoeve
van het koninklijke antwoord over de artikelen uitbracht, wordt Philips
hierop attent gemaakt : „ . . . en vendant telles parties Sa Majesté oste
le moyen de faire du bien à ceulx, quy ont bien servy, et diminue le
coeur de ceulx, quy se vouldroyent emplier à l'advenir plus que à
autres." 1 7 0 )
Voordat de Staten de 21e Januari naar huis gingen om aldaar nader
over de bede van 2.4 millioen te delibereren, kwamen zij de regering nog
op een belangrijk punt tegemoet. Zij waren van plan geweest om de
6-jarige gewone of ordinaris-bede, die in 1555 weer was toegestaan voor
de regelmatige legeronkosten en nog drie jaar zou lopen, te doen ophouden, omdat zij in plaats daarvan nu de 8-jarige wilden goedkeuren.
De koning had echter de nog te storten gelden voor een groot deel
geanticipeerd, door er leningen op te sluiten te Antwerpen. Hij vroeg
daarom deze bede door te laten gaan, of de assignaties over te nemen.
Het bedrag in kwestie was 1.2 millioen.
De Staten verklaarden zich tot dit laatste bereid en stelden hiertoe
voor de achtjarige bede een jaar langer te heffen, terwijl de zesjarige
nog een half jaar zou blijven lopen ten bate van de Staten. Dan was dit
bedrag aangezuiverd. 171 ) Eigenlijk viel deze concessie de regering hard
mee, gezien de onhandelbaarheid der vergadering. Een paar dagen voor
de toestemming schreef Lalaing aan Savoye, dat hij ten einde raad was.
„(J'ay) excogité tous les moyens, que m'estoyent possible, pour les
induire." Hij hoopte de overneming van de drie resterende jaren der
ordinaris bede nog te bewerken. Zekerheid daaromtrent durfde hij echter
aan Savoye niet geven. 1 7 2 )
Sinds de propositie te Valenciennes waren een kleine zes maanden
verlopen. Granvelle en Viglius hadden goed voorspeld. Het resultaat
van al dat onderhandelen was niets meer dan een nieuw bedevoorstel,
de novennale, dat de koning 21 Januari 1558 deed volgens de lijnen in
de vergadering uitgestippeld. Bovendien had het prestige van de regering
niet weinig geleden. Een hele rij van aanmerkingen had men officieel
aan den koning overhandigd. Wel hebben wij gezien, dat vele daarvan
helemaal of half onredelijk waren ; maar dit deed weinig aan de prestigekwestie af. De Staten, door hun bijeenzijn zich sterk voelend en door
1T0
1T1

) Brass. Arch. Aud., no. 650, f. 227 vlgg.
) Meilink, Not. en gen. advies, p. 273. 1T2) Brass. Arch. Aud., no. 222, f. 177.
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de regering er als het ware toe uitgenodigd, hadden geleerd hun grieven
te uiten, zonder dat de koning zijn ongenoegen hierover kon tonen. Men
mocht blij zijn, dat het niet erger liep.
Deze eenheid der Staten was echter slechts negatief, in zover zij een
lijst aanmerkingen hadden opgesteld. Tot positief werk van enige be
tekenis bleken zij niet in staat. Een ogenblik ging het wel die richting
uit, toen tijdens de besprekingen een paar stemmen zich deden horen
voor uniforme belastingen onder beheer van de gezamenlijke Staten in
plaats van de gewone beden. Z o stelde Vlaanderen een heffing voor
173
van 1 % op alle uitvoer naar vijandelijk gebied. ) Henegouwen en
174
Zeeland wilden 1 % op alle in- en uitvoer. ) Zeeland 1 % op de
176
waarde van alle onroerend g o e d . ) Deze voorstellen waren wel niet
17
gedaan met de bedoeling groter eenheid onder de Staten te scheppen, β)
maar zij hadden in feite de basis er voor kunnen vormen.
De 3e December werden enige van die voorstellen serieus behandeld.
Voor een belasting van 1 % op de uitvoer naar vijandelijk gebied, maar
ook voor 1 % op alle in- en uitvoer, bleek men over het algemeen veel
te voelen, om daarmee zolang de oorlog duurde het benodigde geld te
kunnen opbrengen. Brabant brak bijna de uniformiteitsidee, door bij die
belasting te willen vasthouden aan het quotenstelsel. Ieder gewest zou
zijn eigen quote door de in- en uitvoerpenning opbrengen. Vlaanderen
toonde direct het onzinnige van dit voorstel aan door op te merken, dat
op die manier één stad (Antwerpen) zeer goed af zou zijn, terwijl de
plaatsen, waar geen of weinig handel was, hun quote niet konden opbrengen.
Door deze zakelijke opmerking voelde Brabant zich verslagen, maar
nu schoten Mechelen en vooral Holland uit de hoek. Zij waren van
mening, dat de bloei van de handel hier te lande zijn oorzaak vond in
de vrijheid. De penning zou de ruïne worden van het land. De Oostlanders zouden met tegenmaatregelen antwoorden. Bovendien was het
tegen het Entrecours met Oostland. Het ging ook in tegen een privilege
van Holland. De inzameling van de belasting zou grote sommen verslinden. De opbrengst zou slechts gering zijn. Holland werd zichtbaar
zenuwachtig en nog dezelfde dag diende het gewest een memorie in.
17S

) MelHnk, Not en gen. advies, p. 301 vlg. ^ 4 ) Meilink, ibid., p. 305, 309.
) Meilink, ibid., p. 309. Ook Henegouwen had een belasting op alle onroerend
goed voorgesteld, evenals Valenciennes. De drie grote gewesten Brabant, Vlaanderen
en Holland gaven echter onmiddellijk hun afkeuring te kennen, zodat dit voorstel later
niet meer opnieuw in behandeling kwam (Meilink, ibid., p. 304 vlg.).
176
) De redenen waren van verschillende aard. Zo was Zeeland bang niet vol'
doende crediet meer te hebben om zijn deel van de lening van 2.4 mlllioen te kunnen
plaatsen (Meilink, ibid., p. 275 η. 2).
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waarin het de bovengenoemde argumenten nader uiteenzette en met getallen staafde. 1 7 7 )
Deze plotselinge angst voor het kostbaar kleinood der handelsvrijheid
toonde Holland echter helemaal niet, wanneer alleen zijn eigen voordeel
er bij betrokken was. Speciaal op de goede betrekkingen met Oostland
werd gewezen. Nu wil het noodlot, dat juist in deze jaren Amsterdam
probeerde te verhinderen, dat Danzigers, die met hun koren aldaar aankwamen, dit aan niet-Amsterdammers verkochten. De stad meende met
haar stapelrechten ook deze tussenhandel ten eigen bate te kunnen
creëren. Danzig diende hierover in het voorjaar van 1558 een klacht in
bij Philips. Deze liet de rechten onderzoeken en stelde Amsterdam in
het ongelijk. 178 ) Verder hebben wij gezien, hoe Holland niet schroomde
allerlei belastingen te leggen op uitvoer naar andere gewesten. Zodra
het echter een belasting gold ten bate van de generaliteit, haalde Holland
zijn princiep van handelsvrijheid voor de dag, en roffelde er zo lang
mee op tafel, tot aan de hele vergadering horen en zien verging.
De voorstanders van uniforme belastingen zagen het hopeloze van hun
pogingen in. Als één land immers weigerde, en nog wel een belangrijk
handelsgewest, kon het voorstel er niet komen. Daarom besloot men
reeds de volgende dag het quotenstelsel te handhaven, met vrijheid voor
ieder om zijn aandeel met zelf gekozen middelen op te brengen. 17 9 )
De Staten keerden nu naar huis terug om definitief consent op het
bedeplan te halen. Eerst begin April werden de besprekingen hervat om
midden Mei te eindigen. Wij zullen uit dit deel van de vergadering
slechts enkele punten naar voren halen, die belangrijk lijken voor een
goede kijk op de Statenverhoudingen. Er moest natuurlijk een soort eenheid bereikt worden in de opzet en de uitvoering. De Staten wilden
immers zelf de uitdeling van het geld aan de troepen in handen houden.
Hoe ieder de sommen zou opbrengen, kon de anderen tenslotte onverschillig laten. Wel was het van belang, dat de bijdragen op bepaalde
tijdstippen vlot werden gestort. Vervolgens moest men een gezamenlijke
commissie krijgen, die het geld zou uitdelen.
Leek dit op het eerste gezicht de geringste mate van eenheid, die maar
bestaanbaar was, de gewesten, scherpzinnig in hun particularisme, wisten
dat minimum nog iets omlaag te schroeven. Elk gewest, zo luidde het
1T7

) MeilLnk, Not. en gen. advies, p. 317 vlgg.
) Häpke, Akten u. Urk., II, no. 8. Danzig sloot na enige jaren een verdrag
met Emden, waardoor deze haven losplaats kon worden voor haar schepen. Met dit
wapen hield men voortaan Amsterdam binnen de perken (cfr. B. Hagedom, Ostfrieslands Handel u. Schiffahrt im 16. Jahrh., Berlin, 1910, p. 138 vlgg.).
17β
) Meilink, ibid.. p. 319 vlg.
1T8

143

eindbesluit, zal zijn quote geheel zelfstandig afdragen aan door ieder
gekozen trezoriers. Een superintendent of commissaris-generaal, die zich
niet administratief met de gelden mocht bemoeien, moest aan eiken
trezorier aanwijzen aan wie, waar en wanneer de uitbetalingen zouden
geschieden. Voor de vloot werd een aparte superintendent aangesteld.
Een bijna geniaal staaltje van onderling wantrouwen ! Zelfs een gezamenlijk kantoor van uitbetaling was vermeden. 180 )
Op dit eindresultaat hadden verschillende centrifugale tendenzen hun
invloed uitgeoefend.
Toen de gewesten terugkwamen en de vergadering wilden beginnen,
Weken er twee te ontbreken, Het Doornikse en Utrecht. 1 8 1 ) Het wegblijven van Het Doornikse had een extrinsieke reden en was daarom van
weinig invloed. De echtgenote van den afgevaardigde overleed juist in
die dagen. Heel anders stond het met Utrecht. Dit gewest, nog slechts
kort en met zwakke banden aan het patrimoniale Statencomplex gebonden, weigerde de bede. Toen Utrecht later verscheen, gaf het verschillende redenen hiervoor aan. De koning had beloofd voorlopig geen
nieuwe bede aan hen te zullen vragen. 1 8 2 ) Er was armoede in de
provincie. De pest had veel slachtoffers gemaakt. Iets wilden zij wel
betalen. Van een toegestane extra bede moesten zij nog fl. 16.000 storten.
Dat zou gebeuren vòòr 1560. Daarna wilden zij, als de oorlog voortduurde, gedurende drie jaar fl. 8000 per jaar betalen. Zo er vrede kwam,
zouden zij dat niet doen. 1 8 3 ) De eigenlijke reden van Utrecht's weigering
was het te zwak verband met de andere gewesten. Utrecht voelde zich
nog niet door het gewoonterecht gebonden, om regelmatig in de extrabedes mee te betalen.
Deze houding dreigde direct alles te vernielen. De negenjarige was op
een gemeenschappelijke ondergrond gebouwd. Vandaar dat de meeste
180
) Het idee van den superintendent met zulke beperkte bevoegdheden was door
de regering aan de hand gedaan. De toestand echter, waarop deze soluüe als de enig
mogelijke paste, hadden de Staten geschapen.
181
) Meilink, Not en gen. advies, p. 350 ; cfr. ook voor deze vergaderingen de
Relation van een Vlaams afgevaardigde, uitgegeven door Gachard in : Buil. C. R. H.,
3e sér., 8 (1866) p. 297 vlgg. WIJ zullen dit stuk voortaan noemen: Gachard, Relat
des séances.
182
) Dit -was een onwaarheid. Toen Utrecht in 1556 fl. 33.000 voteerde in plaats
van de gevraagde 100e en 50e penning, te verdelen over drie jaarlijkse termijnen, vroeg
men een brief, nog wel met zegel, waarin de koning zou beloven in 4 jaar geen bede
meer aan het gewest te vragen. Een dergelijke conditie trachtten de Staten meer te
stellen. Philips sloeg deze voorwaarde af met het stereotiepe antwoord : als het niet
nodig Is, zal ik geen enkele bede vragen. Is het echter wel nodig, dan moet U evengoed
meebetalen als de anderen (Brass. Arch. Aud., no. 773, f. 99).
183
) Gachard, Relat des séances, p. 311; Meilink, ibid., p. 357.
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Staten in hun instructies hadden staan : wij keuren het plan goed, mits
18
alle andere het d o e n . * )
Ook Zeeland verwierp de bede. Niet uit princiep, maar omdat het
meende te weinig crediet te hebben, om zijn deel in de lening te kunnen
plaatsen. Het bood daarom een andere vorm van betaling aan, die
185
echter aanzienlijk beneden zijn quote b l e e f . )
Verschillende kleinere gewesten keurden wel het hele plan goed, maar
verklaarden zich onmachtig om de hun toegewezen quote op te brengen.
Zij vroegen derhalve vermindering.
Om het geheel zoveel mogelijk te redden, deed de regering dit voor
stel. De gewesten, die beneden hun quote blijven, kunnen toch hun
consent geven. D e koning zal het ontbrekende uit eigen middelen bij'
betalen. Dit gold ook voor hen, die de bede eigenlijk verworpen hadden.
186
N a moeilijke onderhandelingen stemden de Staten t o e . ) Toch begrijpt
men, dat de goedbetalende gewesten er nu zeer op bedacht werden, om
de uitvoering der bede zo op te bouwen, dat ieders betaling tot het
einde toe goed onderscheiden bleef van de andere. Zij vreesden niet
zonder reden tenslotte toch nog op te moeten komen voor de kastekorten.
Vandaar, dat zij in het geheel geen gemeenschappelijke kas en geen
opper-administratie wilden.
Toen Brabant dan ook voorstelde de 13 provincies in vier „kwartieren"
te verdelen, om zo de administratie wat te vereenvoudigen, kon dit niet
de sympathie van Holland en Vlaanderen verkrijgen. Holland zou met
Zeeland en Utrecht, twee van de zwakst betalenden, in een kwartier
komen, waarvoor dit gewest bedankte. Een gelijk lot dreigde Vlaanderen.
Verschillende Zuidelijke randgewesten, les Walons, die onder hun quote
bleven, toonden te veel neiging om zich bij Vlaanderen aan te sluiten.
Het gevolg was een radicaal verzet van deze provincie. 1 8 7 ) Tenslotte
stond men zo veel mogelijk uit elkaar. W e l had de koning, om aan al
dat hopeloos gepraat een einde te maken, beloofd, het ontbrekende bij
te passen ; maar de koning had meer geldgebrek dan geld. Dat wist
iedereen. Het gevaar om voor andere gewesten te moeten betalen, wilde
men daarom zo gering mogelijk maken.
Een tweede ontbindende kracht bestond in een tendenz, die vooral
Brabant trachtte door te zetten. Dit gewest wilde speciaal een hertaxatie
van de quoten. Bij het uiteengaan in Januari had Philips een quotenschaal meegegeven, die ongeveer de verhouding weergaf, volgens welke
184

) Meilink, Not en gen. advies, p. 275.
) Meilink, ibid., p. 275 η. 2, 350; Gachard, Relat, des séances, p. 298.
ΐ8β) Meilink, ibid., passim ; Gachard, Relat, des séances, passim.
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) Gachard, Relat des séances, p. 312 vlg.
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aan de onderscheiden Staten in de laatste jaren beden waren ge
188
vraagd. ) Nu bad zich langzamerhand in Brabant de mening binnen
gedrongen, dat dit gewest in verhouding tot Vlaanderen te veel betaalde.
Bij een enkel vermoeden liet men het niet. Brabant maakte reeds enige
tijd een vergelijkende studie van de eigen en de Vlaamse belastingen en
bevond, dat zijn vermoeden juist was.
Wij zullen een voorbeeld geven van de wijze, waarop Brabant te werk
ging. Er werd een bede gevraagd. Volgens gewoonte verlangde de
5
koning van Brabant ongeveer / e van de Vlaamse bede. Gesteld dat
beide gewesten besloten het bedrag op te brengen door een heffing van
5 % op het inkomen uit bepaalde onroerende goederen. Nu bevond
Brabant, dat het verschillende klassen, soorten van onroerend bezit in
189
de bede moest betrekken, die Vlaanderen er buiten kon laten. ) Z o
ook bij een levensmiddelenbelasting, enz. Door die bevindingen met
elkaar te kruisen kwam Brabant tot de zekerheid, dat Vlaanderen aan
zienlijk kapitaalkrachtiger was dan in zijn quote tot uitdrukking
190
kwam.
) Dit materiaal haalde Brabant nu voor de dag en wilde her
taxatie, daarin bijgestaan door enige kleine gewesten, die meenden hun
quote niet te kunnen opbrengen. Vlaanderen moest inwendig toegeven,
dat Brabant gelijk had. Tenminste, het weigerde halsstarrig er op in te
gaan, en zou desnoods de hele novennale er voor in de war hebben
gestuurd. 1 9 1 ) Deze hertaxatiebeweging werd zo een nieuwe reden voor
Vlaanderen om zich schrap te zetten, in ieder geval zich zo afzijdig
mogelijk te houden.
188

) Cfr. MeUink, Not. en gen. advies, p. 274 n. 2.
) Hieruit blijkt tevens, dat men voorzichtig moet zijn met de termen : 10e penning
op onroerend goed, enz. Deze betekenden niet in alle gewesten hetzelfde, noch in het
zelfde gewest op twee verschillende tijdstippen.
i· 0 ) Dit geeft ons een Idee van Vlaanderen's rijkdom. Het gewest betaalde reeds
^з van de beden, wat blijkbaar nog te weinig was. Wel is het een vraag, of die ver
houding bij een belasting op de waarde van alle roerende goederen ook zo zou uit
vallen. Toch toont het in ieder geval een grote rijkdom In vergelijking tot de andere
provincies.
iei
) Eigenlijk had de koning reeds stilzwijgend een weinig gehertaxeerd In de quotenschaal, die hij in Jan. aan de Gedeputeerden meegaf. Hij vroeg aan Vlaanderen
260.000 gulden en aan Brabant 200.000. Dus een verhouding van 13: 10, terwijl deze
vroeger was geweest 12 : 10. Vlaanderen protesteerde er dan ook tegen, waarop de
koning 17 Febr. antwoordde : Ik heb de quotisaüe geregeld naar mijn beste weten, en
er bijgevoegd, dat als er klachten zijn een commissie van hertaxatie zal worden ingesteld. Ondertussen moeten de besprekingen van de 9-jarige doorgaan. Wij kunnen
daarmee niet wachten op een nieuwe quotenregeling. Om dit gevaar te ontwijken, legde
Vlaanderen zich nu neer bij de verhoogde quote en weigerde een hertaxatie. (Cfr.
Gachard, Relat, des séances, p. 299, 304, 308 ; Arch. Den Bosch, Α. 207, no. 44, 46, 47;
Arch. Gent, Reg. P., f. 516).
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Een derde oorzaak van tweedracht, en de sterkste, was Holland. Nadat
dit gewest eerst de novennale had aanvaard, verwierp het eind April de
hele bede. W a t was hiervan de reden ? Vele jaren geleden had het
een lening gesloten ten behoeve van Karel V . Holland zou hiervoor
ruim fl. 22.000 per jaar aan rente moeten betalen. De keizer had echter
goedgevonden, dat zij dit bedrag telkenjare op de ordinaris bede in
korting brachten. Vervolgens hadden de Staten van Holland in 1557
aan den koning oorlogsschepen gevraagd ter bescherming van de visserij.
Daarvoor betaalde men toch de wijnbelasting. Brussel kon echter het
nodige geld niet zo gauw verschaffen en kwam met Holland overeen,
dat het gewest fl. 10.000 mocht besteden aan die verdediging. O p de
eerstvolgende bede konden zij het inhouden. Een dergelijke handelwijze
was ook gevolgd bij een ondersteuning aan de Leidse lakennering ten
bedrage van ruim fl. 10.000. Tenslotte had Philips, in verband met de
vrijstelling van Oranje, Egmont en Hoorne, een korting van 2 % toegestaan bij de toekomstige beden.
Nu kwam ineens de novennale. Daarop konden zij al die bedragen
niet in mindering brengen. De andere gewesten hadden niets te maken
met afzonderlijke afspraken tussen den koning en Holland. Bovendien,
de begroting was precies opgemaakt en liet dergelijke kortingen niet toe.
Holland vond, dat zijn rekening een tweevoudig karakter had. Vooreerst
die sommen van de edelen. Leiden en de visserij. Zij gingen hiermee
naar de regering en vroegen ze op een of andere manier terug. Anders
konden zij hun stem niet aan de Statenovereenkomst geven. De koning
deed wat hij kon en gaf enige stukken domein en nog een paar inkomsten. Alles bij elkaar bleef het beneden de gevraagde som, maar
Holland nam er genoegen mee.
Moeilijker stond het met de fl. 22.000 rente. Het gewest had nooit
enige last ondervonden van die schuld. Zolang de rente veilig stond,
bekommerde het zich heel weinig om de hoofdsom, die ruim fl. 350.000
bedroeg. Met de novennale veranderde dit geheel. Zoals wij gezien
hebben, werd in die overeenkomst opgenomen de laatste, zesjarige
ordinaris bede, die hiermee ophield te bestaan. Maar op die bede werd
juist de rente door Holland telkenjare gekort. Nú was het dus zaak voor
Holland, om liefst de hele hoofdsom kwijt te raken.
Zij vonden snel een titel. Er is bepaald, zo redeneerde het gewest, dat
de assignaties, die op de zesjarige door de regering zijn uitgegeven, in
de novennale worden opgenomen, ten bedrage van 1.2 millioen. Welnu,
hier is nog zo'n assignatie. Die moet er bij. Begrijpelijkerwijze weigerde
de vergadering het. Dit is geen echte assignatie op de laatste zesjarige,
zeiden zij terecht, maar een reeds jarenlang lopende rente, die toevallig
op de ordinaris bede is gezet. Holland kan nooit een echte assignatie
147

hebben op het nog resterende deel van de zesjarige, die de som beloopt
van fl. 350.000, want dat bedrag overstijgt ver Holland's quote. Vervolgens vond men de bewering sterk overdreven, dat nu pas de hoofdsom een kwestie werd voor dit gewest. Want wel was de rente tot dan
toe gekort op de bede, maar met welk recht zou Holland kunnen eisen,
dat dit bij een hernieuwde ordinaris bede na 1560 weer het geval zou
zijn ? Op deze moeilijkheden had Holland van het begin af aan bedacht
moeten zijn.
Nu was tegen het laatste argument wel een en ander in te brengen.
Het vereffenen van de fl. 22.000 rente op de ordinaris bede zou de
koning billijkerwijze ook na 1560 wel weer toestaan, daar hij moeilijk
een ander middel kon vinden. Maar in de assignatiekwestie stonden de
overige Staten sterk. Holland zou nooit aan de hoofdsom dit karakter
kunnen geven, daar een assignatie op een quote niet het bedrag dier
quote kon overstijgen. Zij weigerden. Holland trok zijn nog al ver gaande
conclusie en verwierp eind April de hele bedeopzet. Zij zouden hun
bijdrage leveren in een achtjarige bede, zoals die oorspronkelijk was
opgezet. Met het bedrag van fl. 1.200.000, waardoor de bede in een
negenjarige was omgevormd, wilden zij niets te maken hebben. Het
kostte Savoye de nodige tact en overredingskracht, maar vooral aparte
financiële concessies, voor Holland althans zoveel bijdraaide, dat de
bede door kon gaan. « s )
Wij begrijpen nu, dat de novennale niet direct op een basis van eenheid en onderling vertrouwen kon worden opgebouwd. De Staten behielden zo veel zelfstandigheid, als maar mogelijk was zonder het hele
plan in elkaar te stoten. De gaten, die er links en rechts nog in vielen,
stopte de regering blijkens de zo juist aangehaalde voorbeelden meer
haastig dan solied dicht. De bede kwam tenslotte tot een eind. Elke
Staat zorgde er voor, dat zijn quoteconsent apart met de regering werd
gesloten.
Behalve over de onderlinge verhouding van de gewesten, kunnen wij
uit deze laatste vergaderingen ook nog iets leren over hun stellingname
tot de hoge adel. Een jaar geleden hadden Lalaing en andere leden van
de Raad van State zich bij Schetz borg gesteld voor een lening van
fl. 148.000 ten behoeve van de centrale regering. Hetzelfde deden zij
bij een anderen bankier voor fl. 60.000. Om hun borgstelling meer safe
te maken gaven zij assignaties op de zesjarige bede af tot een bedrag
van fl. 130.000. In dit procédé schijnt een onregelmatigheid begaan te
1M

) MelHnk, Not. en gen. advies, p. 278 vlgg. ; A.R. Arch. Den Haag, St v. Holl.
vóór 1572, no. 2379; Goes, Res. Holl., V, p. 311 vlgg., 365 vlg., 373 vlg.
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zijn. Waarschijnlijk wist geen enkel gewest er iets van. Terwijl het toch
assignaties moesten zijn op naam van een of ander gewest. Wij ver
moeden dat dit de fout is geweest, omdat de Staten in hun delging van
de assignaties de stukken van Schetz niet opnamen. Pas de 14e Mei
richtte zich Viglius tot de vergadering met het verzoek deze schulden
alsnog bij de andere te voegen. De Staten weigerden het. Ook toen
Savoye het verzoek herhaalde, bleven zij op hun stuk staan. 193 ) Dit
toont wel een andere verhouding, als Granvelle ons wil doen geloven,
wanneer hij beschrijft, hoe juist de bankiers en de hoge adel de Staten
domineerden.
Hetzelfde blijkt ook uit een ander klein trekje, wederom tegen de
hoge adel. Artois stelde als superintendent der bede voor Karel van
Lalaing of Maximiliaan de Melun. Gekozen werd echter Antoon van
Stralen, burgemeester van Antwerpen, stadsafgevaardigde in de Staten
van Brabant, ι»*)
Terwijl men nog vergaderde over de novennale, had de koning direct
geld nodig. Frankrijk lag met zijn leger klaar en Philips zou onver
antwoordelijk hebben gehandeld, wanneer hij niet al het mogelijke deed
om de oorlog tenminste zoveel te prepareren, dat hij den vijand kon
tegenhouden. Op de Staten wachten zou betekenen veel te laat klaar
zijn. Wederom kreeg Philips een grote som uit Spanje. Maar dit was
niet genoeg. Hij moest ook geld uit de Nederlanden hebben. Omdat het
vragen van een bede nu natuurlijk niet ging, probeerde de koning iets
anders en vroeg aan enige Staten hem gedurende een jaar een som geld
te lenen. Op een toekomstige bede als waarborg kon de koning zich
niet beroepen, want die was er niet.
Het is de moeite waard de voorwaarden te zien, die Brabant stelde.
Dit gewest kende precies de betalingsonmacht van Philips en wilde geen
cent risico lopen. De Staten zouden de te lenen fl. 200.000 opnemen
door uitgifte van obligaties. De koning moest van de fl. 600.000 domein
verkoop, die hem een half jaar geleden in Brabant was toegestaan, de
eerste fl. 200.000 bestemmen voor de aflossing. Bovendien zou op de
domeinverkoop de rente en andere onkosten van deze lening verhaald
worden. De Staten mochten direct fl. 30.000 inhouden, om met die som
Charlemont en Philippeville, de Brabantse grensvestingen, te laten ver
sterken. D e rest moest de koning aan de onbetaalde soldaten besteden.
Na advies van zijn ministers te hebben ingewonnen, keurde Philips alles
goed. Brieven van „verzekerheyt", getekend door den koning, Savoye
183
1β4

) Meilink. Not. en gen. advies, p. 282 ; Arch. Den Bosch, A. 207, no. 27, 44, 45.
) Meilink, ibid., p. 368 vlg.
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en de Raad van Financiën, werden 24 April aan Brabant overhandigd. 1 9 5 )
Hetzelfde herhaalde zich een paar maanden later. Na de val van
Thionville in Juni 1558 rukte Guise door Luxemburg op. Men moest op
een beleg van Charlemont en Philippeville voorbereid zijn. Daarom beriep
de koning een spoedvergadering van de Brabantse Staten in de eerste
dagen van Juli en vroeg fl. 18.000 om enige reparaties aan beide
vestingen te kunnen verrichten. Hijzelf had het geld niet op het ogenblik
en uit de novennale mochten geen vestingreparaties betaald worden.
Onmiddellijk stemde Brabant toe, weer echter zonder enig risico te
lopen. Tegen het eind van het jaar zou het worden terugbetaald door
houtverkoop uit het Soniënbos bij Brussel. Om aan de in Januari geuite
wens van inheemse garnizoenscommandanten tegemoet te komen, beloofde Philips dat de markies van Bergen in geval van belegering zich
in Philippeville zou laten opsluiten. 196 )
Op die wijze kon men natuurlijk niet blijven doorgaan. Er moesten
weer een paar grote sommen gevoteerd worden. Hoewel de novennale
eerst in Mei werd toegestaan, was de propositie reeds een vol jaar oud.
En in oorlogstijd had ook Karel minstens eens per jaar een extra bede
gevraagd. Bovendien mogen wij niet over het hoofd zien, dat de novennale ondanks het lange en gewichtige vergaderen helemaal geen royale
concessie was, eerder het tegendeel. In plaats van de zogenaamde zesjarige ordinaris bede, die al lang onder den keizer had gelopen en
jaarlijks een fl. 800.000 inbracht, hadden de Staten een 9 jarige bede
gezet, die ongeveer hetzelfde opleverde. Iets extra's mocht men bijgevolg
de novennale niet noemen, ofschoon de gewesten daar begrijpelijkerwijze
anders over dachten.
De 23e Juli reisde Savoye naar Bergen, waar de koning zich bevond,
en legde hem de geweldige financiële nood van de legeradministratie
voor. Hoe men er ook tegen opzag, de enige oplossing was de Staten
bijeen te roepen. Dit werd gedaan. Ondertussen zou men over de propositie nadenken. De Raad van Financiën maakte een nauwkeurige staat
op. Men moest in het najaar een deel der troepen kunnen ontslaan en
tevens < de hele winter sterke garnizoenen op de grens houden. Toen
Philips begin Augustus in het kamp te Vaucelles de begroting ontving,
overlegde hij terstond met Oranje en Berlaymont. De overige raadsleden
waren op dat ogenblik afwezig. Hoe men de zaak ook draaide of keerde,
het winterseizoen zou zeer duur komen. Behalve infanterie moest men
les
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) Arch. Den Bosch, A. 206. f. XXVI vlgg.
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bovendien enige cavalerie op de grens houden. Daaraan viel niet te
ontkomen. De ervaring van Calais in de vorige winter leerde dit voldoende. Had men toen het snel verplaatsbare wapen van de ruiterij
bezeten, dan zou Philips tijdig de zwakke garnizoenen van de Engelse
steden op het vasteland, Calais en Guiñes, hebben kunnen helpen, om
de Franse aanslag te verijdelen.
Het oordeel van den koning. Oranje en Berlaymont was tenslotte, dat
men de 100e en 50e penning moest vragen, een verhoging van de lopende
wijnimportbelasting en een heffing op het zout. Wilden de Staten daar
niet op ingaan, dan konden zij zelf op een andere manier het geld opbrengen. Op het eerste gezicht lijkt het vreemd, dat de regering het
voorstel van 1556 herhaalde, terwijl dit toch zo unaniem was verworpen.
Philips bedoelde hiermee ongetwijfeld een verantwoordelijkheid van zich
af te schuiven. Hij zal voldoende hebben ingezien, dat de gewesten er
in geen geval op zouden ingaan. Hijzelf achtte zich echter niet verantwoord, om een bede in de oude vorm te vragen. Mochten de Staten
daartoe toch besluiten, zo rustte de schuld helemaal op hen.
De koning vertrok zelf naar Atrecht om de laatste hand aan de propositie te leggen en haar in zijn tegenwoordigheid aan de gewesten te
laten doen. Hier vertoefde Lalaing, waarnemend gouverneur, met enige
raadsheren. Ook zij zagen wanhopig tegen de komende bijeenkomst op.
Sommige leden maakten het bezwaar, dat deze drie voorstellen, de
penningen, de wijn- en zoutbelasting, samen de hoogste bede vormden,
die ooit aan de Staten was gedaan. Hierop antwoordde de koning, dat
hij met een kleine som niet genoeg soldaten kon ontslaan, die dan weer
op kosten van de grensbevolking zouden gaan leven. Een oud argument
van Philips. Hij persoonlijk vond dat geplunder iets verschrikkelijks en
wilde alles doen om het te voorkomen.
De oppositie in de Raad van State vond dat natuurlijk ook erg, maar
zij kende de Staten te goed. Als U met het dreigement van de plundering
een zo hoge bede vraagt, verklaarden zij, zet U praktisch de Staten
het mes op de keel, „une façon de traicter les subgectz autrement, que
l'on n'avoit fait cidevant". Men leefde hier nu eenmaal in een vrijgevochten land, waar met goede woorden en tactvolle, desnoods krachtige,
aandrang veel te bereiken was, doch dat bij plotselinge dwang automatisch
in een verzethouding omsloeg.
Nu kon Philips zich niet langer bedwingen en hij beet de vergadering
toe, dat hij toch niet voor zijn eigen voordeel geld vroeg. Hij liet zich
in zijn standpunt tegenover de Nederlanden alleen leiden door „le bien
des propres subgectz". Hij bedoelde geen dwang. Maar het was toch
een onontkoombaar feit, dat de troepen zouden plunderen, als zij onbetaald hier bleven liggen. Een regiment moest men op het eind van zijn
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diensttermijn de achterstallige soldij geven. Anders behoefde het volgens
de usances van die tijd zich niet te ontbinden en bleef tot het zijn geld
had.
Aan het realisme van Philips' betoog kon men zich moeilijk onttrekken.
De vergadering, waarin aanwezig waren Lalaing, Egmont, Hoome,
Bergen, Viglius en de financiële expert Boulogne, nam het voorstel over,
doch met toevoeging van een clausule, die de Staten tegemoet kwam.
Men zou in het begin van de propositie een uitvoerige, rustige en openhartige uiteenzetting inlassen van de hopeloze tekorten en zo de gewesten overreden om zich welwillend te buigen. De koning keurde dit
punt goed.
Het was intussen de 18e Augustus geworden, de laatste dag voor
de Statenbijeenkomst. Men dacht klaar te zijn en toch schoof men iuist
nu zonder het ten volle te beseffen een onoverkomelijke moeilijkheid in
de propositie. De scherpe blik van Savoye en Oranje zou dit snel
ontdekken. Tegen de nacht verschenen Bergen en Boulogne in het legerkamp, waar de overige leden van de Raad van State, Savoye, Oranje,
Glajon en Berlaymont het stuk in overweging namen.
Oranje had de laatste weken in persoonlijke onderhandelingen met
de Franse ministers Montmorency en Saint André een eerste vredescontact gelegd. Hierop strandde na lang wikken en wegen de verzachtende clausule van de propositie. Juist nu men in de richting van vrede
met Frankrijk werkte, mocht de regering niet zo openlijk als het hier
gebeurde de financiële catastrofe blootleggen, waarvoor het land stond.
Een dergelijk officieel stuk, aan de paar honderd leden van de Staten
overgegeven, kon aan de Franse spionnage niet onbekend blijven. En
Frankrijk, eenmaal met de nood bekend, zou zijn consequenties trekken
en op de komende vredesconferentie zijn eisen aanzienlijk doen stijgen.
Men moest eenvoudig aan de Staten geld vragen om de oorlog voort
te zetten. Het was hard, maar het moest. W e l mocht men in details
treden over de bestemming van de bede, ook op de nood wijzen. Dat
waren gewone formules ; maar niet erkennen, dat men op de rand van
een afgrond balanceerde.
Terwijl in het kamp de propositie viel, werd zij reeds te Atrecht in
tegenwoordigheid van Philips aan de verzamelde gedeputeerden voorgelezen. Direct na de eerste bijeenkomst vertrok de koning naar het
leger, waar hij zich tot het nieuwe standpunt liet overhalen. Het was
niet helemaal te laat ; want men moest de stukken nog op schrift overleveren en eerst die schriftelijke verklaring zou in wijde kring bekend
worden.
Lalaing, die het geval bij de Staten te regelen kreeg, kwam in
grote verlegenheid. Als hij niet met alle kracht op de geldnood bleef
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hameren, hoe kon hij dan de overtuiging inscherpen van de plicht tot
betalen? Toch volgde hij de nieuwe instructies op, zwakte de zinnen
hier en daar af, en besloot nog eens mondeling op de nood te wijzen
met het verbod er verder over te spreken tenzij tegen hun directe lastgevers. Voor het geval de Staten niet op de 100e en 50e penning wilden
ingaan, werd hun in de particuliere proposities de quotenregeling voorgelegd tot de gezamenlijke som van ruim fl. 2.200.000. Een algemene
bespreking stelde hij natuurlijk na de ervaringen van de laatste bede
niet voor. Trouwens daar verlangden de Staten zelf ook niet naar. 1 9 7 )
Het verloop van de besprekingen over de 100e en 50e penning, die
nu in de onderscheiden gewesten een aanvang namen, was met grote
waarschijnlijkheid te voorzien. Alle, of zo goed als alle Staten, zouden
die vorm wel verwerpen. Natuurlijk kon men rekenen op doleanties over
Spanje. De regering sneed die weg af door in de particuliere proposities
te vermelden, dat dit land in de laatste jaren 12 millioen had opgebracht,
waarvan 10 millioen was gebruikt voor uitgaven in de Nederlanden.
De gewesten hadden dus de vrijheid ieder een som geld aan te bieden
en zelf te bepalen, hoe deze gecollecteerd moest worden. In dat geval
was het van groot belang, wanneer het royale Vlaanderen het eerst
zijn som bepaalde. Deze quote zou dan als wapen dienst doen tegenover
de andere gewesten. Wel verzwakte Termes' verwoestende Julitocht de
financiële positie van deze provincie, maar van de andere kant had de
totale vernietiging van diens leger door Egmont aan Vlaanderen duidelijk
gemaakt, dat men altijd nog het goedkoopst af was, wanneer de
superieure Habsburgse legerleiding voldoende geld kreeg voor een sterk
leger. W a s er met de novennale niet zo hopeloos gerekt, dan had Termes
waarschijnlijk geen voet in de Nederlanden gezet en zou ook het oostelijk
offensief op Thionville wel zijn afgeslagen. Zo bezien, mocht de regering
ten opzichte van Vlaanderen goede hoop koesteren. Brabant daarentegen
beloofde het grote zorgenkind te worden. Speciaal voor de onderhandelingen met deze beide gewesten werd Lalaing afgevaardigd.
Spoedig dreigde vertraging, doordat Lalaing begin October ongesteld
werd. In een maand zou deze ziekte hem ten grave slepen. 1 9 8 ) Voorlopig echter was hij te ziek om met de Staten volop te kunnen onderhandelen, en te gezond om hem zonder gevaar van belediging te vervangen door een anderen seigneur. In dit lastig parket gaf Granvelle
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) Cfr. voor de conferenties in de regeringsraden : Eman. Filib., Diari, p. 47, 63
vlg. ; Bruss. Arch. Aud., no. 228, f. 211 ; no. 647, f. 70 ; no. 650, f. 538 ; no. 798, f. 24
vlgg. ; no. 1230, f. 2 vlg., f. 78 vlgg. ; M. D., no. 164, f. 169v; Voor de aan de
gewesten overgeleverde stukken, cfr. b.v. Arch. Den Bosch, A. 207, no. 59 vlgg.
1β8
) Eman. Filib., Diari, p. Ill vlg.
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aan den koning een wijze raad. Lalaing, zo betoogde hij, zal niet zo
gekwetst worden, waneer gij in zijn plaats twee personen stuurt. Ook
wat de zaak betrof, kon dit heel gemakkelijk. De een zou naar Vlaanderen gaan, de ander naar Brabant.
Wie moesten gekozen worden voor deze door niemand begeerde taak,
die vooral bij de brutale Brabantse steden de nodige vernederingen beloofde? Granvelle stelde Megen en Bergen voor. Megen was zeer volgzaam en verlangde bovendien erg, dat de Staten oorlogsbeden zouden
toestaan. Bergen, volgens den bisschop een echte doorzetter, als hij eenmaal in een kwestie had gebeten, was te gebruiken, indien de koning
een eervolle post voor de toekomst liet doorschemeren. 199 )
Ook Viglius, die zwaar ziek lag te Atrecht, moest schriftelijk zijn
advies inzenden. Om de Staten van Brabant te buigen, vond hij eigenlijk
Oranje den geschiktsten persoon. Daar deze echter door de vredesonderhandelingen belet was en andere meer geschikte edelen op het
ogenblik ook niet vrij waren, verenigde Viglius zich geheel en al met
Granvelle's raad. 2 0 0 )
Toch is Megen niet gestuurd, omdat hij wegens het overlijden van
Bugnicourt, diens post van gouverneur over Artois tijdelijk te vervullen
kreeg. Hoorne kwam in zijn plaats voor Vlaanderen, Bergen bleef voor
Brabant ; „ . . . se sont bonnes commissions", schreef Montigny ironisch
aan Oranje. Enige dagen later kreeg Montigny echter zelf bevel om zijn
eigen gewesten Doornik en het Doornikse te bewerken. 201 )
Voordat Bergen en Hoorne zich naar de Staten begaven, werd hun
zending met een andere doorkruist. De 17e October was de wapenstilstand gesloten. Philips wilde nu zo gauw mogelijk een deel van zijn
troepen ontslaan. Speciaal de zwarte ruiters en vier regimenten Duitse
infanterie moesten weg. Ongelukkig was de koning hun nog soldij
schuldig, die hij beloofd had vóór 15 November te vereffenen. Zou hij
dit niet kunnen, dan was hij volgens de krijgsusances van die tijd gedwongen hun diensttijd te verlengen met minstens een maand. Een
nutteloze opdrijving van de schulden. Toen de regering de rekening
precies had opgemaakt, en links en rechts nog wat leende, bevond zij,
dat er aan contant geld minstens fl. 100.000 te kort was. Of het meer
bedroeg, zou van nadere onderhandelingen met de regimentsoversten
afhangen.202)
1ββ

) Weiss, Pap. d'État, V, p. 258.
) Bruss. Arch. Aud., no. 1230, f. 78 vlgg.
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) Japikse, Coir. Willem den Eerste, I, p. 138 ; Eman. Fillb., Diari, p. 100 ; Bruss.
Arch. Aud., no. 230, f. 286 vlgg.. f. 320.
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) Speciaal bij de zwarte ruiters viel dit tegen. Op 1 Nov. tekent Savoye aan :
„Avemos estado juntos todo el día sobre lo de los éremelos y piden tantas condi200
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De 29e October werd van Stralen ontboden, om hem te vragen die
som voor te schieten uit het novennale geld. Binnen een maand zou het
worden terugbetaald. De commissaris durfde dit niet op eigen gezag
doen, waarop de koning hem bevel gaf onmiddellijk de goedkeuring van
de voornaamste Staten te gaan halen. Van Stralen, die evengoed als
de regering de ernst van het geval inzag, reisde vliegensvlug van Atrecht
naar Brussel, waar hij nog diezelfde dag de zaak aan enige leden van
de Brabantse Staten uiteenzette. Na een spoedvergadering gaf dit gewest
de Ie November zijn toestemming, voor zover het zijn eigen quote betrof.
Vlaanderen, dat ook was aangezocht, sloot zich de volgende dag aan.
De 3e November kwam van Stralen terug en stelde het geld ter beschikking. 203 )
Dit geval demonstreert tegelijk de opvatting, die de Staten van de
novennale hadden. Noch Brabant noch Vlaanderen maakten het bezwaar,
dat zij afzonderlijk geen besluit konden nemen in een bedeplan, dat
gezamenlijk was opgesteld. Wij geloven ook, dat zij dit ten onrechte
zouden gedaan hebben. Wel was het geheel gezamenlijk opgesteld, maar,
en dit hadden de Staten zelf gewild, het plan was daarna als het ware
quotengewijs in stukken geknipt, zodat ieder gewest zich slechts voor
zijn deel verantwoordelijk achtte en ook voor dat deel aparte beslissingen
kon nemen. Met elke Staat afzonderlijk had de koning een novennalecontract gesloten. Geen gewest zou zich ook verplicht achten bij insolventie van een ander het tekort aan te zuiveren.
Konden de gewesten echter ook afzonderlijke besluiten nemen over de
grondslagen van het plan? Gesteld dat de koning een wijziging wilde
aanbrengen in de sterkte van het vredesleger. Gelet op de particulariteit
van de eindcontracten geloven wij, dat de koning in dat geval twee
wegen kon inslaan. Vooreerst een nieuwe Staten-Generaal met algemene
besprekingen bijeenroepen. Maar hij mocht ook volstaan met de afzonderlijke toestemming van alle Staten. In het verloop van het jaar 1559 zou
zich dit geval voordoen.
De koning wilde nog meer troepen ontslaan en ook hiervoor kwam
hij geld te kort. Wel was de haast hier niet zo groot als in het vorige
geval, maar toch kon Philips niet wachten, wie weet hoe lang, op de
eindbeslissing van de verschillende Staten in zake de bede van Augustus.
Zo kreeg de zending van Hoorne en Bergen een meer ingewikkeld
dones y tan enormes que m'a parecido mejor de buscar todo el remedio del mundo
para aliar (dinero)." (Eman. FÜib., Diari, p. 106 no. 1).
203
) Cfr. Eman. Filib., Diari, p. 103 vlgg.; Gachard, Lettre, p. 102: Bruss. Arch.
Aud., no. 230, f. 258, f. 277 vlgg.; Arch. Den Bosch, A. 207, no. 64; A. 206. f.
LIV vlgg.
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karakter. Terwijl zij de Staten zouden aansporen om haast te maken met
de bede, moesten zij vooral gedaan zien te krijgen, dat direct enige
assignaties aan de regering werden gegeven in mindering op het toe te
stane geld.
Hoome maakte geen onvoorspoedige reis. Begin November op weg
gegaan, kon hij reeds de 8e een niet onaanzienlijk succes melden. Wel
gaven de vier leden van Vlaanderen hem geen direct resultaat in handen,
maar toch zulke beloften, dat hij kon melden : „j'espère que optiendray
Ie tout." 2 0 4 ) Aangemoedigd door dit succes probeerde hij het mes aan
twee kanten te laten snijden. Met of zonder verlof van den koning en
Savoye — wij weten het niet — begon hij met Vlaanderen te onderhandelen over een regeringsschuld van ruim fl. 200.000, waarvoor enige
Nederlandse seigneurs zich borg hadden gesteld. Wij herinneren ons,
dat bij de novennale de Generale Staten tot twee maal toe geweigerd
hadden die schuld in de bede te betrekken. Dat Vlaanderen zich nu welwillender toonde, is begrijpelijk. Toen hadden de Staten er de bede voor
moeten verhogen, nu kon Vlaanderen het opnemen in de nog te bepalen
quote. „J'ey aussy traicté", zo schreef Hoorne aan Oranje, „des deulx
eens mille florins dont sommes respondans, et il me ont promys la rabatre
au Roy sur l'aide qu'il accorderont, par quoy en serons deschergés". 205 )
Vlaanderen ging er op in en de regering keurde het volledig goed.
In diezelfde dagen verliet Savoye het front. Zijn aanwezigheid was
daar op het ogenblik minder nodig, zodat hij zich vrij had gemaakt voor
de Staten. De 8e November arriveerde hij te Rijssel, waar de Staten
hem de volgende dag fl. 70.000 toezegden. De 11e bevond hij in een
conferentie te Gent met Hoorne, dat de Vlaamse assignatiekwestie snel
vorderde. Hoorne dacht fl. 400.000 te krijgen. Inderdaad had Vlaanderen
reeds in December zijn bede afgewerkt. In plaats van de 100e en
50e penning zegde het definitief fl. 600.000 toe. 2 0 6 ) Het was wel
fl. 200.000 beneden het Atrechtse voorstel, maar dé omstandigheden in
aanmerking genomen, bleef het een royaal bod. Vlaanderen zou het opbrengen met penningen op onroerend en roerend bezit. Zij stelden echter
als conditie, dat de andere Staten in verhouding evenveel gaven. Een
gevaarlijke kant, die de koning omzeilde door te beloven, dat hij de
clausule aanvaardde, doch haar „sainement et non précisément à la
204

) Japlkse, Con·. Willem den Eerste, I, p. 138; cfr. ook Arch. Gent, Reg. H.,
f. 454 vlgg.
sos
) Japlkse, ibld. Althans, wl] vermoeden, dat het de borgstelling betreft, waarover
op de Staten-Generaal was gedisputeerd, omdat het daar over een even hoog bedrag
ging. Het kan echter ook wel een andere schuld zijn. In deze jaren Immers stelden de
hoge edelen zich meerdere keren borg voor een lening.
20e
) Eman. Flllb., Diari, p. 107 vlgg., 115 η. 1 ; Gachard, Lettre, p. 104.
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lettre" wilde interpreteren. Enige grensprovincies immers waren te ver
woest, dan dat Philips bij hen op een al te strikte betaling mocht aan
dringen.
Verder bevatte Vlaanderen's consent nog een klein duel over de
exemptie der Vliesridders. De regering stelde voor om de weinige Orderidders, die in het gewest gegoed waren, uit te zonderen van de be
lasting. Het ging vooral om Egmont en Hoorne. Zij bezaten oude en
sterke privileges en hadden heel hun persoon in dienst van de lands
verdediging gesteld. Egmont en Hoorne zelf onderhandelden over dit
punt met de Staten. Nu was Vlaanderen deze twee edelen zeer gunstig
gezind. Toch durfde het de exemptie niet toestaan. De geestelijkheid
bezat even krachtige voorrechten als de adel. Ging men Egmont en zijn
vrienden ontslaan, dan zouden de andere geprivilegieerden dezelfde eisen
stellen. Met schrik dacht het gewest aan de lawine, die twee jaar ge
leden in Holland was losgebroken, en het vroeg daarom beleefd, maar
beslist, dat juist de Orderidders, leden van de centrale regering, het
goede voorbeeld zouden geven om de anderen gunstig voor de bede te
stemmen. Z o geschiedde. 2 0 7 )
De meeste kleine gewesten, zoals het Doornikse, Namen, Mechelen en
Henegouwen, volgden spoedig met analoge s o m m e n . 2 0 8 )
Oudergewoonte was men voorlopig nog niet klaar met Holland en
Brabant. Zelfs bleek Holland in het oppositievoeren door Brabant's
voorbeeld vorderingen gemaakt te hebben. Vooral het zoutvoorstel had
dit gewest doen schrikken, omdat de meeste zoutziederijen daar gevestigd
waren. Alvorens tot nadere discussie over te gaan besloten de Staten
de inwilliging te vragen van enige nog hangende wensen (in het bizonder
een nog snellere executiewijze). Een desbetreffende instructie werd de
30e September opgesteld, waarmee gedeputeerden eerst in de tweede
helft van October naar het Hof r e i s d e n . 2 0 e ) Ondertussen werkte
Holland aan een zoutdoleantie. Z o werd alweer tijd gewonnen.
Eindelijk op 9 Januari 1559 kwamen zij in Brussel een antwoord
brengen op de bedevraag van 19 Augustus. De 100e en 50e, zo be
toogden zij, is bij ons een onmogelijkheid. Ook de gewone belasting
middelen waren al te dikwijls aangewend. Daarom zouden zij graag eerst
uit de resoluties van de andere Staten horen, wat die er op hadden ge
vonden. W a t de wijnaccijns betrof, daarop stond in Holland reeds
zoveel belasting ten bate van de eigen schulden, dat verzwaring ervan
onmogelijk w a s . 2 1 0 )
O p dit totaal leeg antwoord repliceerde Savoye kort, dat zij zelf
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middelen moesten voorstellen. Die van de andere Staten waren voor hen
niet geschikt ( I ). Als de dubbele wijnaccijns te zwaar viel, dat zij dan
tenminste verlenging van de enkele aanboden, zoals reeds verschillende
gewesten hadden gedaan, Holland's antwoord zou hij niet aan den
koning rapporteren, „wetende dat 't selve Syne Majesteyt niet aengenaem
en soude wesen ; dat daeromme deselve Gedeputeerden naer Huys
souden trecken, omme beter ende vruchtbaerder antwoorde in te brengen
tot contentement van Syne Majesteyt." 2 1 1 )
Thuis gekomen besloot Holland zich schriftelijk tot Bossu en Bruxelles
te wenden, om nogmaals zijn bezwaren uiteen te zetten. Dit vond Philips
wel wat te erg, en hij zond een heftige brief naar 's-Gravenhage. Op
het punt van de 100e en 50e was nog steeds geen voorstel gedaan;
„waeromme W y deselve sulke uwe antwoorde niet genoegh kunnen ver
wonderen, als verre een ander verwacht". Juist Holland, dat van de
oorlog weinig geleden had, moest tot betalen bereid zijn. „Waeromme
niet konnende van de voorsz. uwe antwoorde eenig genoegen, maer groot
mishagen hebben ; soo hebben W y wel willen schryven, en uw seer
emstelycken bevelen, dat ghy terstondt, en sonder langer vertreck,
U-luyden anders bedenckt ende resolveert..." 2 1 2 )
Nu durfde Holland niet verder te rekken. In een lange vergadering
verenigden de Staten zich tenslotte op dit voorstel. Zij zouden den
koning fl. 200.000 aanbieden, op te brengen door verkoop van losrenten.
Om die schuld te kunnen afbetalen, wilde het gewest o.a. een uitvoertol op turf zetten. De wijnbelasting mocht onverhoogd vier jaar ver
lengd worden. De regering vroeg echter fl. 250.000, omdat dit meer in
verhouding was tot het consent van andere Staten. Tevens werden direct
assignaties verzocht tot de som van fl. 100.000. 2 1 3 ) Z o stonden de
zaken met Holland, toen de koning de 19e April zich gedwongen zag
een nieuwe bede te doen.
Toen Savoye de 12e November 1558 in Brussel aankwam, waren de
Brabantse Staten nog niet verder dan een aanbod van fl. 200.000. De
gouverneur nam de leiding van Bergen over, liet direct weten, dat hij
een hogere som verwachtte en deed de 15e November een assignatievoorstel van fl. 300.000. Naar verkiezing konden zij dit geld in mindering
brengen op de bede, of het terugbetaald krijgen met geld, dat uit Spanje
zou komen. 2 1 4 ) D e hierna volgende besprekingen van de gedeputeerden
leverden voorlopig niets op. In het Diarium van Savoye staat de ene
ai1

) Goes, Res. Holl.. VI, p. 7 vlgg. 2 1 2 ) Goes, ibid., p. 15 vlgg.
) Goes, ibid., p. 43 vlgg., 57.
^ 4 ) Eman. Filib., Diari, p. 109 ; Arch. Den Bosch, Α. 207, no. 65.
213
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opmerking na de andere over „estos estados de Brabante", kort en ongeduldig. 215 ) Eindelijk 19 December verenigden prelaten en edelen zich
op een voorstel van fl. 500.000 en fl. 300.000 assignaties, waarbij echter
zoveel condities gevoegd werden, dat Savoye het raadzaam vond tussenbeide te komen, vóór die „opinie" naar de steden zou gaan. Na enig
heen en weer gepraat verzocht de gouverneur ultimo December door
middel van den kanselier officieel om een serie voorwaarden te laten
vallen.
Het voorlopige antwoord van prelaten en edelen is in verschillende
opzichten interessant. Vooreerst wilde de regering niet de administratie
van de bede aan de Staten afstaan. Dit was de eerst gevraagde conditie.
Maar dat is niets nieuws, antwoordden prelaten en edelen. En zij somden
sinds 1537 acht gevallen op, waarin hun die administratie was toegestaan.
Er is bovendien deze keer een aparte reden. De ontworpen bede kan
eigenlijk beschouwd worden als een afbetaling van de Brabantse
schulden. Als nu de koning de administratie op zich neemt, zou hij de
schijn op zich laden dienaar van de Staten te zijn. Zakelijker was het
volgende argument. Bij Statenadministratie zal het volk er geruster op
zijn, dat het geld voor het overeengekomen doel besteed zal worden, en
dat het niet tweemaal behoeft te betalen, zoals bij de zesjarige het geval
is geweest.
Vervolgens had de „opinie" als voorwaarde gesteld achter te mogen
houden, wat de buitenlanders, vooral hovelingen, aan levensmiddelenbelasting niet hadden willen betalen. Neen, zei Savoye, U hebt voldoende executiebevoegdheid, die desnoods nog uitgebreid kan worden.
Die bestaat alleen op papier, repliceerden de Staten. Onze „duerweerders" durven niet tegen die grote heren en prinsen optreden. Zo
bijvoorbeeld de hofrechter, de alcalde. 2 1 β ) Deze weigert zelf te betalen.
Hoe zal die man de processen van andere hovelingen beslechten ? 2 1 7 )
Een beambte van den prins van Sulmone 2 1 8 ) heeft de belastingpachters
met een mes de deur uitgedreven. Op een dergelijke wijze hebben ook
gehandeld „d'officiers van den grave van Mansvelt ende meer andere".
De koning kan tegen zulke heren veel gemakkelijker optreden dan wij,
door van „hun gaigen ende pensioenen" de achterstallige bedragen af
te houden ; en dan kunnen wij het op de bede in mindering brengen. 2 1 9 )
In verband hiermee was een plakkaat gevraagd van den koning in de
МБ

) Eman. Filib.. Diari, p. 112 vlgg.
) Het hof had zijn eigen rechtspraak.
^ 7 ) Ook de belastingrechtspraak over de hovelingen was niet aan de Staten. Wij
zullen dadelijk een desbetreffend verzoek van Brabant behandelen.
218
) Toentertijd Charles de Lannoy.
216
) In totaal ging het om een bedrag van een 30.000 gulden.
21β
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Spaanse, Duitse en Franse taal, dat ieder zonder uitzondering, dus ook
buitenlanders, hovelingen, enz., die belaste levensmiddelen invoerden of
vervoerden, bij de accijnspachters de vereiste procenten moest storten;
bij weigering zou er „gereede executie" mogen volgen. 220) Dit
was natuurlijk een erg tere kwestie. Wegens de nood van de Neder
landen had de koning deze belasting van het hof toegestaan. Iets anders
was, er alle consequenties uit te trekken. De volledige jurisdictie over
hovelingen, ook al was het maar op dit ene punt, aan de Staten geven,
betekende een te grote omwenteling in de rechtsverhoudingen van die
tijd. Dan zat Philips zelf ook tussen twee vuren. De Staten vroegen
hem het bedrag in te houden op hun „gaigen ende pensioenen". Maar
die had de koning sinds zijn bestuursaanvaarding nog zo goed als niet
kunnen uitbetalen.
Een andere conditie was, dat de Staten zoveel van de bede zouden
mogen aftrekken, als de soldaten bij eventuele plundering schade toe
brachten. Niet onaardig antwoordde de regering, dat, wanneer zij met
hun consent nog lang wachtten, de bede op die manier wel eens tot nul
gereduceerd kon worden.
De conditie om vrij te blijven van beden tot zij hun eigen staatsschuld
zouden hebben afgelost, was „contra bonos mores ende tegens huere
eygene deTensie".22i)
Het duurde tot 9 Februari voor prelaten en edelen, zoals Granvelle
het noemde, naar rede luisterden. 222 ) Op die dag gaven zij de volgende
„opinie" aan de 3e stand over. Zij accordeerden fl. 400.000 in 4 ter
mijnen lopend over 1559 en 1560. In plaats van de 4e termijn namen
zij op zich de fl. 200.000 te betalen, die de koning eertijds op hen ge
leend had en die terugbetaald zouden worden door domeinverkoop. De
koning zou het geld gebruiken voor de legeronkosten. Assignaties
mochten gegeven worden tot fl. 300.000, waarvan de koning echter de
rente moest betalen berekend tegen 8 1 / з % · 2 2 3 ) De wijnaccijns zou ge
durende 4 jaar verlengd worden en bovendien met 20 % verhoogd. De
condities waren opgegeven. 2 2 *)
Met dit concept gingen de pensionarissen der vier steden naar huis.
Toen zij eind Maart terugkwamen, bleek het, dat Antwerpen, Brussel
en Leuven geen volledig consent g a v e n . 2 2 s )
^ 0 ) Arch. Den Bosch. A. 207, no. 66.
221
) Cfr. voor dit hele stuk : Arch. Den Bosch, A. 207, no. 73.
2
^ ) Weiss, Pap. d'État, V. p. 447.

223
) Deze vrij Ingewikkelde constructie komt hierop neer, dat de koning nog geen
fl. 250.000 in handen zou krijgen.
24

г ) Arch. Den Bosch, Α. 207, no. 72, 72b.
5
^ ) v. Zuljlen, Invent 's-Hertogenbosch, p. 714.
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Omdat de bede van Atrecht zo lang gerekt was door verschillende
Staten, had Philips zich genoodzaakt gezien gedurende de hele winter
en het voorjaar een belangrijke troepenmacht in dienst te houden. Zeer
zeker had dit leger Frankrijk geïmponeerd en zo de vredesonderhandelingen begunstigd, maar ondertussen liep de soldijschuld aan deze soldaten tot ruim anderhalf miljoen op. Nu 3 April de vrede gesloten was,
moesten zij, hoe dan ook, weg. Elke maand dat zij bleven, dreef de
schuld met honderdduizenden omhoog. Daarom zag Philips zich 19 April
genoodzaakt aan de Staten 1 millioen te vragen en wel direct te betalen
„in gereede penningen, bij capitale ommestellinge". Zou men immers
hierover weer een half jaar gaan vergaderen en termijnen stellen, dan
was de schuld met een gelijk bedrag opgelopen en de bede wederom
nutteloos weggeworpen. Als de Staten de hele som niet direct betalen
konden, moesten zij tenminste zo veel mogelijk geven en voor de rest
assignaties tekenen. 2 2 6 )
Met dit schrijven richtte zich de koning tot elk gewest afzonderlijk.
Wegens de spoed van het geval zag hij van een bijeenroeping der Staten
in Brussel af.2 2 7)
Tegelijk deed Philips een leningsvoorstel aan Brabant, Vlaanderen en
Holland. Van Stralen beschikte momenteel over fl. 158.000. Wanneer
hij dit mocht lenen, kon hij weer sneller enige regimenten, die reeds min
of meer aan het muiten waren, het land uitwerken. Als de drie voornaamste gewesten toestemden, zouden de andere zeker geen bezwaar
maken. De redelijkheid van dit laatste voorstel zag men vlug in. Reeds
begin Mei kon van Stralen het geld overdragen. De koning moest het
echter binnen twee maanden terugbetalen. 228 )
Hoe zou het met de nieuwe bede gaan ? Feitelijk kregen de gewesten
de achterstallige quoten van Brabant en Holland te betalen. En wanneer
deze twee Staten ook weer in de 1 millioenbede treuzelden, moest de
koning over een paar maanden nog eens met een petitie voor de dag
komen. Zou speciaal Vlaanderen zich een dergelijke handelwijze van
Holland en Brabant laten welgevallen?
Deze moeilijkheid moest zoveel mogelijk ondervangen worden. Met
Brabant spoedig klaar komen ging niet. De steden waren nog bezig met
de opinie van prelaten en edelen, waarmee zij zich niet konden conformeren. Daarom vroeg de regering terstond fl. 200.000 in mindering
op de Atrechtse bede. De Ie en 2e stand stemden toe, maar... de
M6

) Men zal begrijpen, dat de som weer quotengewijs verdeeld was : Holland
fl. 125.000; Brabant fl. 250.000, enz.
г 2 ') Goes, Res. Hol!.. VI, p. 107 vlgg. ; Arch. Den Bosch, Α. 207, no. 87.
^ 2 8 ) Goes, ibid., p. 112 vlgg.
11
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3e stand moest eerst naar huis om machtiging te halen. Toen zij begin
Mei terugkwamen, bleek het 3e lid van Brussel te weigeren. Na een
maand vergaderen doorbraken de Ie en 2e stand de unanimiteitsgewoonte, en beloofden, om het weigerende lid van Brussel uit te
schakelen, dat zij het geld zouden geven, als drie hoofdsteden en twee
leden van de vierde consenteerden. Dit betekende echter een verandering
in het concept. Bijgevolg moesten de stadspensionarissen „te rugge"
gaan, „om rappoirt te doen aen huer leeden". 2 2 9 ) Deze toestand zou
werkelijk iedere regering wanhopig hebben gemaakt.
Zou Holland handelbaarder blijken ? Dit gewest twistte nog over de
bede van Atrecht. Het bood fl. 200.000; de regering vroeg fl. 50.000 meer.
Bossu en Bruxelles reisden naar 's-Gravenhage om te proberen zowel
de Atrechtse als de Aprilbede tot een goed einde te brengen. Het eerste
antwoord was een weigering van de fl. 125.000 der Aprilbede. 2 3 0 ) N a
een kwade en dreigende brief van Savoye draaide het gewest iets bij,
en toen Bossu en Bruxelles op tafel konden werpen, dat de Aprilbede
reeds goedgekeurd was door Vlaanderen, Artois, Henegouwen, Rijssel,
Douai, Doornik en het Doornikse, kwam men terug op de weigering.
De adel wist de steden te bewegen tot een nieuw voorstel : in plaats
van de twee beden fl. 300.000 aanbieden, de ene helft direct te betalen,
de andere helft met Pinksteren 1560. De 20e Juni gaven gedeputeerden
dit antwoord te Brussel af. De regering gaf t o e . 2 3 1 ) Het geheel bleef
fl. 75.000 beneden de vraag, maar zolang de soldaten in het land
stonden, kon men over dat bedrag niet langer disputeren ; anders zou
Holland weer een maand of wat rekken, wat financieel op hetzelfde
neerkwam als nu met fl. 75.000 minder tevreden zijn.
Met dat al was het onmogelijk de vreemde troepen geheel af te
danken. Holland bleef onder zijn quote, Brabant betaalde geen cent, en
enige kleine gewesten konden de toegezegde sommen niet helemaal op
brengen. Zelfs in de novennale had de koning begin '59 al fl. 62.000
moeten bijpassen. 2 3 2 )
In deze nood kwam Spanje gedeeltelijk te hulp. In het voorjaar waren
fl. 500.000 aangekomen, voornamelijk bestemd voor de hofonkosten,
die in lange tijd niet waren betaald. Al dat geld gebruikte Philips echter
voor de troepen. Bovendien trok hij wissels op Spanje tot een bedrag
^ 9 ) ν. Zuljlen, Invent. 's-Hertoflenbosch. p. 714 vlg.
«и») Goes. Res. Holl., VI, p. 132 vlg.
з 3 1 ) Goes, ibid., ρ. 139 vlgg. ; Gachard, Lettre, p. 105 vlg. Gachard begaat een
onnauwkeurigheid door het Hollands consent van fl. 300.000 zonder meer onder de
Atrechtse bede te zetten.
*«) Cfr. Goes, ibid., p. 124.
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van fl. 600.000 ; weer verdwenen enige Duitse regimenten. зз ) Toch
ondanks deze werkelijk bovenmenselijke pogingen stonden er nog
drie vreemde Infanterieregimenten in het land. Wederom zou Philips
zich tot de Staten moeten wenden. Bovendien oordeelde hij een ver
gadering nodig om, nu het vrede was, verschillende kwesties definitief
te regelen.
Zo werden dan tegen medio Juni de Staten-Generaal te Brussel bijeen
geroepen. Wat voor propositie moest de regering doen ? Zouden de
zaken nog niet zo te regelen zijn, dat een hoge bede achterwege kon
234
blijven ? Granvelle immers, die bij afwezigheid van Savoye
) de
leiding van het Nederlands bestuur had, verklaarde ronduit tegen den
koning, dat deze landen niet meer belast konden worden.
Voor het juist begrijpen van de toestand, waarin op dat ogenblik het
rijk van Philips en speciaal de Nederlanden verkeerden, is het goed
de correspondentie te laten spreken, die in de laatste week van Juni
in alle openhartigheid werd gevoerd tussen Philips, die te Groenendaal
verbleef, en Granvelle, die dag en nacht in Brussel vergaderde met de
Nederlandse Raad van Financiën en de Spaanse geldexperts over de
minst nadelige oplossing van de moeilijkheden.
De 23e Juni schreef Philips aan Granvelle : Laten wij aan de Staten
vragen om van het geld, dat ter aflossing dient van de novennale
schuld, 2 3 5 ) fl. 100.000 aan ons te lenen. Daarop sluiten wij een nieuwe
lening van fl. 1.200.000 236) en kunnen zo de machine weer twee of
minstens een jaar laten lopen. Men zegt, dat deze landen dieper in de
schuld steken dan Castilië. Dat is zo ; maar dat komt omdat de Nederlanden leningen moeten aangaan bij de beden, terwijl in Castilië iedereen direct de alcabala aan de regering betaalt zonder Statentussenkomst.
Als deze landen de alcabala accepteren, wil ik mij verbinden, om geen
bede meer te vragen. 237 )
Hierop antwoordde Granvelle nog dezelfde dag : Ik heb U w voorstel
met de raadsleden besproken. Het is onuitvoerbaar. Dat geld dient juist
om de Statenschulden af te betalen. Daar kunnen wij niet opnieuw een
schuld bovenop leggen. Vervolgens zou fl. 1.200.000 ook niet genoeg
zijn om de regering twee jaar te bekostigen, noch om nu de troepen
af te betalen. Met die vraag bij de Staten aankomen, is hun recht geven
2аз

) Goes, Res. Holl., VI, p. 181 vlg.
* ) Deze was tijdelijk naar Frankrijk.
м в
) Men zal zich herinneren, dat de Staten van de fl. 800.000 jaarlijks fl. 300.000
uittrokken, om de lening van 2.4 millioen af te lossen.
236
) Volgens de toen gangbare methode van renteverkoop. Men verkocht voor
fl. 100.000 renten tegen de penning 12. Dit leverde fl. 1.200.000 op tegen S^jO/o.
ж) Weiss, Pap. d'État, V. p. 594 vlg.
M
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om te weigeren. Dan al de tijd, die wij met Statenvergaderingen kwijt'
raken. Denk om het funeste van een weigering aan de vooravond van
een gouverneurswisseling, terwijl U het land uitgaat.
W a t de alcabala betreft, U kunt in deze landen niet alle belastingen
direct in U w handen hebben. Er zijn hier wel alcabalaheffingen en
zelfs hogere dan in Spanje. Zij worden aangewend door de Staten en
steden om de beden op te brengen. Als U ze allen in eigen hand had,
zouden wij toch nog geld te kort komen. Ik laat daarbij buiten beschouwing de oorlogsverwoesting in deze landen, de schade aan de
handel toegebracht en de bijna ongelooflijke sommen die zo'n klein
land heeft opgebracht. 23 8)
De volgende dag deden Gomez en Erasso een ander voorstel aan de
Nederlandse regering. Een zekere Pinelli had een plan ontworpen om
aan geld te komen. 2 3 9 ) Dit zou zoveel opleveren, dat de Staten nog
slechts een renteverkoop van fl. 60.000 behoefden toe te staan, om de
troepen te kunnen afdanken. De facteur voor Spanje, Juan López Gallo,
zou de rentebetaling op zich nemen, terwijl de Staten binnen een bepaalde tijd de lening moesten aflossen. 2 4 0 ) In ieder geval, meende
Granvelle, moest het aan ieder gewest afzonderlijk worden voorgesteld.
Geen algemene besprekingen meer ! 2 4 1 ) Maar ook dan nog is er niets
gedaan voor de gewone uitgaven, noch voor de vredesinfanterie. 2 4 2 )
Laat Uwe Majesteit deze kwesties oplossen alvorens te vertrekken. 243)
Hierop antwoordde Philips : Ik moest juist weg, om waar ter wereld
ook de oplossing te zoeken, die hier blijkbaar niet gevonden kan worden.
Mijn verblijf in de Nederlanden zou slechts dienen om mij mee te
trekken in de algehele ruïne. Dit zou ik aanvaarden, als die ruïne inderdaad onafwendbaar was. In Spanje zal ik echter een hulpmiddel trachten
te vinden. 244 ) En in een brief van de 25e Juni : Ik kan er niets aan
doen. De zaken stonden al zo bij het vertrek van mijn vader. Dat bleek
uit de remonstrantie, die mij toen is overhandigd. God weet, dat ik er
mijn leven voor zou willen geven, als het daarmee te verbeteren was.
Uit Castilië kan ik op het ogenblik niets over laten komen. Mijn inkomsten aldaar zijn óf verkocht óf er staan hypotheken op. En sinds288

) Weiss, Pap. d'État, V, p. 597 vlgg.
23β j Wat dit plan behelsde, weten wij niet
240
) Het zou dus volgens de rentestand van dat ogenblik een lening worden van
fl. 720.000 tegen &Уя01о.
24X
) Er schijnt eerst aan een Staten-Generaal met algemene besprekingen gedacht
te zijn (cfr. ook Weiss, Pap. d'État, V, p. 609).
242
) De novennale betaalde slechts 2000 man cavalerie. Deze waren echter geheel
onvoldoende. Philips moest er dus zelf troepen bijbetalen.
243) Weiss, Ibid., p. 603 vlgg.
244
) Weiss, ibid., p. 606.
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dien heeft men mij met buitengewone zendingen nog meerdere miljoenen
overgemaakt. Morgen kom ik in Brussel om persoonlijk mee te overleggen. 2 4 6 )
De besprekingen gedurende de twee laatste dagen vóór de StatenGeneraal gevoerd, toonden toch weer de noodzakelijkheid aan om
Erasso's bede te verhogen, zodat de 30e Juni in tegenwoordigheid van
den koning door Bruxelles deze algemene propositie werd gedaan.
Wederom was door het lange treuzelen van enige Staten de beraamde som te klein gebleven. De koning had getracht het tekort te
dekken met geld uit Spanje, hoewel tot ongelooflijke schade van dat
land. Toch staan er nog 3 regimenten en dan moeten wij ook voorzien
in het gewone bestuur. Daarom ziet de koning zich gedwongen in de
particuliere proposities aan de gewesten een nieuwe bede te doen. 2 4 6 )
Vroeger zijn de Staten er al op gewezen, dat 2000 ruiters in vredestijd te weinig is. Daarmee kunnen de grenzen niet geheel gedekt
worden. Zij zijn beslist onvoldoende „om voir te commen die haestige
beroeringe ende oploepen de welcke souden moegen toecommen, ende
zunderlinge tot garden ende vergaederingen, die omtrent 't quartier
van duytsslandt zoude moegen geschieden, waertegens die ordinarise
benden een sunderlinge remedie zyn". De koning vraagt nu het plan
van 2000 in actieve dienst en 6000 in reserve te wijzigen in 3000 in
actieve dienst. De kosten zullen zo niets stijgen.
Voor de verdere onkosten had de koning te Atrecht het zoutvoorstel
gedaan. Enige Staten hebben onderling overleg aangevraagd. De
koning verlangt, dat deze conferentie nu ook zonder uitstel plaats zal
Vinden. 247)

Voordat de regering de particuliere propositie aan Brabant voorhield, haalde zij een zeer merkwaardig verzuim in. De bede, die Philips
19 April aan alle gewesten afzonderlijk gedaan had, was wat Brabant
betreft in de koninklijke kanselarij blijven liggen ! Eerst op de 30e Juni
werd dit stuk aan Brabant overgeleverd. 248 ) W a t kan hiervan de
reden zijn ? Wij kunnen slechts deze oplossing vinden. De regering zag
a

« ) Weiss, Pap. d'ßtat, V, p. 612 vlg.
) Deze bede was opgesteld volgens het plan-Erasso, maar in plaats van
fl. 60.000 werd een totaal van fl. 120.000 gevraagd. Aan Brabant fl. 30.000; aan
Holland fl. 15.000, enz. Tevens was de termijn van aflossing op drie jaar gesteld.
Praktisch kwam het dus neer op een bede van ongeveer fl. 480.000 per jaar, gedurende
drie jaar te betalen.
247
) Cfr. voor de generale en partie, proposities b.v. Arch. Den Bosch, A. 207,
no. 104, no. 105 ; Goes, Res. Holl., VI, p. 179 vlgg.
248
) Arch. Den Bosch, A. 207, no. 71, no. 109; v. Zuljlen, Invent. 's-Hertogenbosch,
p. 714 vlg.
240
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in, dat de onderhandelingen met Brabant over de Atrechtse petitie nog
lang zouden rekken. D e tegenstand was bijna onoverwinbaar. W a s het
nu niet nutteloos om in April een nieuwe bede er aan toe te voegen?
Het zou zelfs schadelijk werken en het verzet nog meer opdrijven. De
regering probeerde daarom iets anders, en vroeg in April aan Brabant
om terstond fl. 200.000 te consenteren in mindering op de Atrechtse
bede. Z o hoopte men tenminste iets in handen te krijgen. Ook dit
mislukte voorlopig. In Juni was het consent nog niet gegeven.
Tegen die tijd begon echter gevaar van een andere zijde te dreigen.
Wanneer de koning zijn Juni-bede zou doen aan de verschillende gewesten, voordat de Aprilbede aan Brabant was voorgelegd, konden zij
terecht protesteren. Waarom vroeg de regering wel geld aan den een,
en niet aan den ander? Louter om de vorm te redden is daarom aan
Brabant de Aprilbede nog gedaan. Noch van de Atrechtse bede, noch
van de April- en Junibede is in dit gewest veel terecht gekomen.
Brabant heeft over deze drie punten gedelibereerd tot eind 1564 toe.
Toen eerst kwamen zij er door in een totaalsom van fl. 725.000. 24 9)
Granvelle had goed gezien : als zij nu al niet betalen, wat zal het dan
worden wanneer de koning weg is.
Het is geen wonder, dat naast zo'n voorbeeld het toch reeds halsstarrige Holland de Juni-bede niet wilde opbrengen. Verschillende
landen, zo redeneerde het gewest, hebben in de laatste oorlog hun
quoten niet goed opgebracht. Als gevolg daarvan moest de koning
telkens nieuwe sommen vragen. Maar wij wensen niet voor andere gewesten te betalen. 2 5 0 ) Het werd eind 1560 voor Holland min of meer
op de bede zou ingaan. 2 5 1 ) De overige Staten keurden meerendeels
vóór 1560 de renteverkoop goed. 2 5 2 )
Tegen het voorstel om de 2000 cavaleristen in 3000 te veranderen
had geen enkel gewest in zich een bezwaar. W e l vonden zij, dat hun
de bevoegdheid ontbrak, er ieder afzonderlijk verlof toe te geven. Als
besluit van de algemene Statenvergadering kon het alleen op een gelijksoortige bijeenkomst veranderd worden. Hiertegen protesteerde de
regering en met reden. Zoals wij reeds vroeger opmerkten, iedere Staat
had bij de novennale angstvallig zorg gedragen, dat zijn eindacte afzonderlijk werd opgesteld. Terecht zei Margaretha van Parma : „noch
en meent hare Hoogheydt niet, dat by weten van syne Majesteyt de
249) Влил Arch. Aud., no. 673, f. 137 vlgg.
я*) Goes, Res. Holl., VI, p. 405 vlg. Holland had, zoals wij gezien hebben,
tamelijk weinig recht om zo te spreken. Immers ook het rekken van dit gewest bracht
aan den koning een schade toe van honderdduizenden.
B51
) Goes, Ibid., passim.
25
2) Goes, ibid., p. 285.
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Staten verbandt ofte confederatie nonennale gemaeckt hebben", 253 )
Wanneer de verschillende gewesten, zoals zij dit ook in Nov. 1558 bij
de lening op de novennale gedaan hadden, afzonderlijk toestemden, was
het voldoende. Temeer daar zij over de kwestie zelf geen enkele moeilijkheid hadden. Spoedig legden de Staten zich er dan ook bij neer,
Brabant niet uitgezonderd.
Alleen Holland bleef weigeren. Waarom ? Als reden gaven zij voortdurend op geen bevoegdheid te hebben. Maar wanneer één land geen
recht had om dat te zeggen, was het toch Holland. Holland, dat in 1558
de met zoveel moeite en zo labiel opgebouwde algemene regeling met
één stoot ineen wilde werpen, en zich daarbij de toorn van alle andere
gewesten op de hals haalde. Holland, dat in een apart vertoog nog eens
ondubbelzinnig had verklaard „dat 't consent particulier van de Staten
van Hollandt nyet gemeens en heeft met 't consent van de andere
Staten, gemerct dat een yegelyck zyn consent apart draecht naer zyn
gesteltenisse, macht ende faculteyt". 254 ) Hoe kon dit land nu naar zo'n
vergadering verlangen ?
Wij geloven een andere reden te moeten zoeken. Zowel het verzet
bij de laatste bede van 1559, als de weigering van de cavalerieverandering dienen wij bij Holland te zien in het licht van een derde kwestie,
die in de zomer van 1559 acuut dreigde te worden, de zoutreserve.
Omdat in het bizonder dit gewest hier radicaal tegen was en er alles
voor over had om die tegenstand vol te houden, begon het vanaf deze
tijd een stelselmatige sabotagepolitiek. De relaties tussen Brussel en
's-Gravenhage moesten zo verward en gecompliceerd mogelijk worden,
om de zoutkwestie er beter achter te kunnen duwen en uit het gezichtsveld te doen verdwijnen.
W a t was dan het zoutontwerp van de regering en waarom had juist
Holland er desnoods een strijd voor over op leven en dood ? Desnoods !
Want het liefst had dit gewest, dat er helemaal niet over gestreden
werd, maar dat men het plan zo gauw mogelijk in de doofpot zou
stoppen.
In de loop van het jaar 1557 hadden zich enige Italianen bij Philips
aangediend, „inventive persoonen", 2 б 6 ) die aanboden om door be
paalde middelen „faire merveilles pour le bien et service du roy". Onder
3

a» ) Goes, Res. Holl., VI, p. 412.

ï«4) A.R. Arch. Den Haag, St v. Holl. vóór 1572, no. 2379.
3S6
) Arch. Den Bosch, A. 207, no. 90 ; cfr. voor het hele zoutplan ook : Gachard,
Relat, des ambass. vénit., p. 110 vlgg. ; Suriano, die daar aan het woord is, is echter
gedeeltelijk verkeerd ingelicht
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hen trad in het bizonder op de voorgrond Giovanni Leonardo di Benevento. De koning, die niets liever had dan veel geld, met zo weinig
mogelijk schade voor het land, 2 5 6 ) leende gewillig het oor aan den
scherpzinnigen Italiaan. Ook Savoye leerde hem kennen en waarderen
als een „homme d'esprit et grand entendement". 257 ) Benevento nam
speciaal het zout onder de ogen. Wanneer de koning dat bedrijf eens
monopoliseerde, zoals bijvoorbeeld de Valois het in Frankrijk hadden
gedaan, 2 5 8 ) zou dat geen rijke inkomsten opleveren? Temeer omdat
het zout in de Nederlanden van veel meer betekenis was dan in welk
ander land ook. Het zout toch, bijna uitsluitend op Nederlandse schepen
uit het Zuiden aangevoerd, 2 5 9 ) werd hier gezoden en vond dan zijn
weg over heel Noord Europa. Vooral in Holland, maar ook in Zeeland,
Brabant en Vlaanderen bloeide dit bedrijf.
Benevento bestudeerde de kwestie en stond weldra versteld over de
„ongeregeltheyt, excessen ende abuysen". Daar was in de Nederlanden
een feitelijk monopolie ontstaan met al de geheime misbruiken, die
hieraan annex zijn. De koning kon een ruime bron van inkomsten
krijgen, wanneer het zout staatsmonopolie werd, terwijl tegelijk een
weldaad bewezen werd aan de burgerij. Omtrent Kerstmis 1557 legde
Benevento zijn ontwerp voor aan de regering. Hij ging uit van de prijs,
die op dat ogenblik betaald werd, 4 à 41І2 pond voor 1 stuiver. De
koning moest nu het hele zoutbedrijf van de ondernemers afkopen,
zowel de aanvoer, als het zieden, als de verkoop in binnen- en buiten
land. Hij kon dit voor 15 jaar verpachten op de volgende condities.
De pachters mochten het zout naar het buitenland verkopen tegen de
huidige prijs. In het binnenland moest de prijs dalen tot б pond voor
1 stuiver, een val van 33 %. Bovendien zouden zij jaarlijks fl. 400.000
aan den koning betalen. De pachters verdienden dan nog zoveel,
dat er gemakkelijk gegadigden voor dat bedrijf konden gevonden
worden. 2 6 0 )
Geen wonder dat dit plan aan den koning zeer aanlokkelijk voor
kwam. De bevolking in de Nederlanden, die zo gedrukt ging onder
SBe

) Arch. Den Bosch, A. 207, no. 90.
) Gachard, Relat, des ambass. vénit., p. Ill η. 1.
) P. Boissonnade, Le socialisme d'État, p. 71 vlg.
258
) Begunstigd door de politiek van den keizer tegen Frankrijk wisten speciaal de
Hollanders tussen 1540 en 1550 aan de Bretonse schepen de suprematie in de Zuidvaart
te ontnemen. Hoe groot het percentage Hollandse schepen was, kan men vermoeden,
als men weet, dat tegen 1550 zij alleen meer binnenbrachten dan alle andere, Spaanse,
Portugese, Vlaamse, enz. tezamen (cfr. Goris, Etude sur les colonies marchandes, p. 158).
2βο) Arch. D e n Bosch, Α. 207, no. 90. Een strikt staatsmonopolie was natuurlijk
vereist om dit verschil tussen binnen- en buitenland te handhaven.
257
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hoge prijzen van levensmiddelen, zou voor goed van de zoutwoekec
bevrijd zijn. De regering mocht op een hoog en vast jaarlijks inkomen
rekenen. Nu bijna al het domein was belast, konden daarop de gewone
bestuursuitgaven, althans in vredestijd, drijven. De koning benoemde
een commissie om het hele plan te onderzoeken. Spoedig bracht deze
haar rapport uit. De berekeningen waren juist. Maar zou men ooit
een maatregel, die zo diep ingreep, door kunnen voeren ? Als men eens
een andere weg insloeg en één keer de hoge belasting hief van fl. 50
op „elck hondert zouts", wat op ongeveer 30 % van de verkoopprijs
neerkwam. 261 ) Daaraan waren enige maatregelen te verbinden om de
prijs niet te doen stijgen, zodat de heffing gedragen werd door hen,
die nu te hoge winsten maakten.
Dit plan had het nadeel die winsten te laten bestaan. Ook kreeg
de regering geen geregelde inkomsten. Daar was veel tegen te zeggen.
Bossu opperde nu een ander plan. Laat de gouverneur van Holland en
Zeeland, Maximiliaan van Bourgondië, markies van Vere, de zaak in
studie nemen. Zo werd besloten. Benevento zou met Bourgondië gaan
spreken. Enige weken door rheumatische aandoeningen opgehouden,
vertrok deze in Februari 1558 met een volmacht van Savoye naar
Zeeland, waar de gouverneur vertoefde. 262 )
De uitslag viel niet mee. Bourgondië keurde het plan af. Het greep
volgens hem te diep in de hele handel en industrie van Holland en
Zeeland in. Zo iets kon men nooit doordrijven. Ook de Conseil Privé
maakte bezwaren. 2 6 3 ) Bourgondië stelde voor met de zieders zelf te
onderhandelen. Het leek hem de enige weg. Natuurlijk tegelijk de gevaarlijkste ! Toch stuurde Savoye hem er een „plein pouvoir" voor op,
als hij maar steeds voor ogen hield „le bien publicq et prouffit de
Sa Majesté". 264 )
Benevento zou geen „geldmaker" van Europese vermaardheid 265 )
zijn, wanneer hij zich door deze tegenslag had laten ontmoedigen.
Spoedig kwam hij met een nieuw ontwerp voor de dag, dat aan de
regering de zeggingsmacht ontnam, doch waarbij de prijs van het zout
veel te veel zou stijgen. Hiermee konden de Geheime Raad en de Raad
van Financiën niet accoord gaan. 2 6 6 ) Wel vond men in princiep een
2в1

) Arch. Den Bosch, Α. 207, no. 90.
) Gachard, Relat, des ambass. vénit., p. Ill η. 1; Brass. Arch. Aud., no. 118, f. 59.
2β3) Arch. Den Bosch, A. 207, no. 90; Brass. Arch. Aud., no. 223, f. 46, f. 57;
no. 1400. з«) Brass. Arch. Aud., no. 223, f. 106, f. 161.
2eB
) In 1568 b.v. bood hij concurrerend zijn diensten tegelijk bij den Paus en Frankrijk
aan (cfr. Gachard, Relat des ambass. vénit., p. 110 n. 2). Zie enige notities over hem
in : Goris, Étude sur les colonies marchandes, p. 466 vlgg.
2ββ
) Brass. Arch. Aud.. no. 227, f. 91.
2в2
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of andere belasting op dit ar(^kei billijk, zoals dat in vele landen reeds
bestond. Wederom werd het concept omgewerkt. Men zou alles laten,
zoals het nu was. Alleen moest de regering een aparte schakel in de
keten zetten : de ziederijen zouden voor de binnenlandse afzet hun zout
moeten verkopen aan de pachters van den koning. De regering zou
zorgen, dat die afkoopprijzen een behoorlijke winst voor de ziederijen
waarborgden. De pachters verkopen het verder aan de vroegere afnemers van de ziederijen. Door deze verandering in het plan zou waarschijnlijk de prijs niet veel kunnen zakken. Zeker zou hij niet stijgen.
De inkomsten van den koning bleven staan. 2 6 7 )
De zoutmagnaten zaten ondertussen ook niet stil. Voordat het concept
door de regering algemeen was bekend gemaakt en het op zijn redelijkheid beproefd kon worden, wist men reeds stemming te maken. Tijdens
de novennale-onderhandelingen besloten de Staten van Holland in April
een verzoek in te dienen tegen een eventueel zoutmonopolie, „om alzoe
te precaveren die groóte dierte, die daar deur compt". Het zou de ruïne
zijn voor Holland. V a n armoede zouden zij hun beden niet meer kunnen
betalen. Daarom vroegen zij, dat de koning de Staten zou horen, alvorens definitief in te gaan op de plannen van enige lieden „souckende
heur singulier prouffyt" tot ondergang van de „comenschape ende
hanteringe" van het zout. Dit beloofde de regering. 2 6 8 )
O p de Staten-Generaal van 19 Aug. 1558 werd „de zoutreserve"
voorgesteld. Nadat breedvoerig de groei van het plan was uiteengezet, luidde het voorstel : óf monopolie van de groothandel in het
gezoden of witte zout, óf een heffing ineens van fl. 50 „op elck hondert
zouts". W a a r o m maakte de koning alle onderhandelingen bekend, ongeveer zoals wij die boven hebben uiteengezet? Vermoedelijk om de
redelijke en voorzichtige opzet goed te doen uitkomen en de woekerpraktijken van de huidige monopolisten duidelijker in het licht te stellen.
Vandaar dat het stuk uitdrukkelijk opmerkt: niemand heeft reden zich
over het concept te beklagen. W e l heeft eenieder reden zich te beklagen
over de gedragingen van de ziederijen, „die welcke hebbende alleene
in hunnen hande gehouden den handel ende negociatie van den voirsz.
soute, hebben middel gevonden de provisie ende vuytdeylinge van den
zelven soute soo benauwt ende schaers te houdene, dat hetzelve is altyt
gebleven tot hoogen p r y s e . . . . " 2 6 9 )
Dit voorstel was een lelijke klap voor de zoutmonopolisten. Hun
praktijken waren door de listige Italianen van het begin tot het eind
¡»τ) Arch. Den Bosch. Α. 207, no. 90.
« ) Gemeentearchief Leiden, no. 1197 (1250) fol. 79 vlg., 97v. 120.
»и») Arch. Den Bosch, A. 207. no. 90.
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nagerekend. Dat in het plan een fout van betekenis zou worden ontdekt,
was na zo'n grondige bestudering nauwelijks te verwachten. Hoe zouden
speciaal de Hollandse Staten reageren op deze poging om het geld te
halen, waar het werkelijk zat en te breken met het Statensysteem, dat
de niet kapitaalkrachtigen overbelastte en de rijke monopolisten vrij
liet uitgaan ?
Voorlopig bepaalde zich Holland tot het besluit advies in te winnen
van de visserij- en koopvaardijsteden, waarna zij eerst 25 October een
remonstrantie aan de regering goedkeurden. Dit stuk achten wij van
zeer veel belang om te beoordelen, of de regering gelijk had met haar
beweringen over de veel te hoge winsten der zoutmonopolisten. Immers,
hadden wij alleen het regeringsconcept, dan zou het gevaarlijk zijn zich
een mening te vormen. Wij weten te weinig af van de zoutindustrie
der 16e eeuw om uit te maken, of tegen het concept geen redelijke
bezwaren konden worden ingebracht. De zoutexperts van die tijd
konden dat echter wèl beoordelen.
De koning, aldus de remonstrantie, wilde voor zich de binnenlandse
verkoop reserveren van het witte zout en hierdoor een grote som verdienen, zonder de aanvoerhandel of de verkoop te benadelen, noch de
prijzen te doen stijgen. De Staten begrepen niet goed hoe dat mogelijk
was en vroegen daarom nadere uitleg over enige punten. De voornaamste van deze vragen waren : Blijft het halen van het grof zout
vrij of wordt het aan bepaalde personen toegewezen ? Mag dat grof
zout hier te lande op de vrije(!) markt verkocht worden of stelt de
koning een maximumwinst vast? Zullen de schippers hun zout naar
andere landen kunnen brengen, als er in de Nederlanden geen behoefte
aan is, of niet? Als de schippers het zout „op vrachte" halen, tegen
welke vergoeding zal het dan geschieden ? Zal de „vrachte" ook aan
buitenlanders worden gegeven ? Tot welke prijs mag het witte zout
alhier verkocht worden ? Zal de prijs variëren naar de omstandigheden,
en wie bepaalt dit? Zal de koning alle zoutketen aan zich trekken en
het stichten van nieuwe verbieden ? Of dit toelaten en zo ja, op welke
condities mogen de „panneluyden" dan nieuwe pannen bouwen ?
Uit deze 16 artikelen lange remonstrantie blijkt, menen wij, zonneklaar :
1. dat het concept van de regering goed in elkaar zat. Alle zouthandelaars tezamen hadden niet één steekhoudend argument kunnen
inbrengen, en draaiden nu om de kwestie heen met vragen, die ofwel
reeds expliciet in het voorgelegde plan beantwoord stonden, of wier
antwoord daaruit vanzelf volgde ;
2. dat de Staten door het advies van de zoutsteden tot het hunne te
maken blijk gaven op dit punt onder de macht te staan van de handel171

en industriemonopolisten.
Dit laatste behoeft ons niet te verwonderen. Er was immers reeds
maandenlang in Holland stemming gemaakt tegen het ontwerp, waardoor natuurlijk ieder zich had laten beïnvloeden. Vervolgens bestonden
de Staten van Holland uit een adeldeputatie en de magistraten 2 7 0 ) van
de zes grote steden. Het is niet vermetel te veronderstellen, dat verschillende burgemeesters zelf bij die handel en industrie geïnteresseerd
waren. 2 7 1 ) En tegen het „deskundig" advies van de steden, die 6I7 van
de Statenstemmen bezaten, bleek de adel, die zich principieel buiten
burgerbedrijven hield, niet opgewassen.
Met dit rapport had de regering begrijpelijkerwijze niet veel moeite.
Holland had naar de bekende weg gevraagd en die weg werd in het
regeringsantwoord duidelijk maar zeer kort nog eens aangetoond. 272 )
Voorlopig stond de zaak niet ongunstig voor de Staten. Er waren
nog verschillende geldvragen van de regering lopend, andere beden
zouden gedaan worden. Verder had het gewest verschillende exemptiebezwaren met Brussel af te werken en andere verzoeken te doen. W a n neer men nu maar zorgde, dat deze kwesties met tact om de beurt naar
voren werden geschoven en weer teruggetrokken, kon men het zout
maanden en maanden buiten schot houden. Hiertoe werkte zowel de verzwakking van het prestige der regering mee, als ook de wettelijke werkwijze der Staten, die zou gaan bestaan in vergaderen, zo langzaam
mogelijk ruggespraak houden, weer vergaderen, door een deputatie te
Brussel enige bezwaren indienen, terugkomen, vergaderen, ruggespraak
houden, weer vergaderen, naar Brussel reizen met bezwaren over een
heel andere kwestie, enz. Deze praktijk ging Holland volgen. Om de
regering zoveel mogelijk tevreden te houden, werd van tijd tot tijd
een bede geheel of gedeeltelijk toegestaan. Daartegen had het gewest
geen onoverkomelijke bezwaren, als op die manier het zout maar weer
een tijd van de agenda kon worden geschrapt.
2T0

) Elke stad werd vertegenwoordigd door den pensionaris en een of twee burgemeesters.
271
) Uit de tijd van de Republiek zijn dergelijke toestanden voldoende bekend.
272
) Cfr. b.v. Arch. Den Bosch, A. 207, no. 91, no. 95. Uit het feit, dat wij in het
archief van 's-Hertogenbosch wel de remonstrantie van Holland vinden alsook het
antwoord van de regering, voorlopig echter nog geen eigen stukken van de Brabantse
Staten, maken wij op, dat Brabant, Vlaanderen en Zeeland een afwachtende houding
aannamen, en eerst het meest geïnteresseerde gewest lieten werken. Wanneer Holland
steeds weer het zenden van een deputatie naar een door de regering voorgestelde zoutconferenüe ontwijkt, beroept zich de regering dan ook nooit op het feit, dat de drie
andere gewesten er wel een zouden hebben gestuurd. Wat zij zeker gedaan zou hebben,
als dit het geval was geweest Terecht beschouwden zowel de regering als de drie
Staten Holland als den voorganger in deze zaak. Met Holland stond of viel het ontwerp.
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De 9e Januari 1559 betoogden de gedeputeerden te Brussel, dat het ont
werp Holland geheel zou vernietigen. Savoye antwoordde, dat zij blijk
baar de kwestie niet goed begrepen. Hij nodigde daarom het gewest
uit enige afgevaardigden te sturen naar een aparte zoutconferentie, te
beleggen met de vier belanghebbende Staten. Commissarissen van den
koning zouden daar nog eens uitleg geven en eventuele moeilijkheden
over en weer b e s p r e k e n . 2 7 3 ) Dit was een kwaad voorstel. W a t kon
Holland tegenover deskundigen aan redelijke motieven naar voren
brengen ? W a t de zaak zelf betreft, niets. Anders hadden zij daar zeker
geen vijf maanden mee gewacht.
Konden zij wellicht een juridische moeilijkheid maken in deze zin, dat
de Statenauforiteit nu verloren ging? Een bede moesten de Staten
telkens uitdrukkelijk toestaan. W a n n e e r men nu een vaste bron van
inkomsten aan den koning overgaf, schakelden de Staten zichzelf uit.
Ook dit zou geen steekhoudend argument zijn. Eerstens kwam deze
som voornamelijk in de plaats van de belaste of verkochte domein
inkomsten, waarover de Staten ook nooit recht van medezeggenschap
hadden bezeten. Vooral echter kon dit argument licht gebroken worden,
wanneer, wat Philips zeker goed zou vinden, de Staten deze zoutreserve
telkens maar voor 5 of б jaar toestonden. Men kreeg dan een toestand,
zoals die bestond bij de ordinaris bede, die de laatste decennia steeds
voor 6 jaar tegelijk was goedgekeurd, of bij de wijnaccijns, die voor
4 jaar was gegeven.
Neen, langs deze weg viel voor de Staten niets te bereiken. Zij
probeerden het anders en antwoordden na enige weken, dat het mono
polie de ruïne betekende voor de kleine luiden, vooral de vissers. 2 7 4 )
Philips schreef snel terug, dat het antwoord tegen de afspraak inging.
Zij zouden zoutexperts sturen. Als het argument van de kleine luiden
steekhoudend was, zou het op de conferentie wel blijken. 2 7 5 )
Z o kon Holland niet doorgaan. Zij deden nu op een paar andere
punten concrete voorstellen. In plaats van de 100e en 50e beloofden
zij fl. 200.000, en de wijnaccijns mocht 4 jaar verlengd worden. Dit
alles zou de koning krijgen, als hij eerst het monopolie liet vallen. Deed
hij dit niet, dan kon Holland uit armoede voortaan geen beden meer
opbrengen. 2 7 6 ) Omdat het geheel er nog al zwak bleef uitzien, riepen
de Staten de hulp in van enige grands seigneurs. Savoye zou men
vragen te interveniëren bij Philips. Tegelijk wilde men aan den gouverneur-generaal een „gratuiteit" van f1.10.000 aanbieden. 2 7 7 ) De Staten
2T3

) Goes, Res. Holl., VI, p. 5 vlgg.
) Goes, Ibid., p. 15 vlgg.
aT5
) Goes, ibid., p. 24. 2 7 β ) Goes, ibid., p. 43 vlg.
274

2

" ) Goes, ibid., p, 54.
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hoopten, dat hij zo mild gestemd zou woiden, zonder de schijn op zich
te laden van omgekocht te zijn. Het was immers gewoonte, dat aan
de hoge regeringsambtenaren, die veel te weinig salaris kregen, zo nu
en dan door een gewest een bedrag werd geschonken, wanneer zij
bizondere moeite en tijd aan Statenkwesties hadden besteed. Savoye
scheen dan ook in het geheel geen verband te zien tussen het geschenk
en het bemiddelingsverzoek. Hij accepteerde het geld en bleef achter
den koning staan. Ook de bemiddeling van Oranje, Egmont en anderen
werd ingeroepen. Mocht de koning toch aan het monopolie vasthouden,
dan was het plan al gemaakt : nieuwe sommen beloven aan de regering,
maar geen monopolie. Tegelijk bij wijze van Seitenhieb protesteerde
Holland tegen de duurte van de aluin. 278)
Wegens de toeschietelijkheid op de bedepunten was het antwoord
van den koning wel beleefd, maar het bleef afwijzend. Bedenk, zo liet
hij aan Holland zeggen, dat het zoutplan, of een ander middel, nodig
is om „den gemeenen Staet van den Lande, ende de Policie van dien,
te mogen hanthouden ende maintineren..." Waren er moeilijkheden,
uitstekend : daarvoor diende juist die conferentie.
Thuis gekomen kwamen de Staten na al hun oppositie nu ineens tot
de ontdekking, dat het voorstel redelijk was en zij derhalve tegen het
zenden van zoutgedeputeerden geen bezwaar konden hebben ! Dit kon
moeilijk serieus bedoeld zijn. Na nog een maand gerekt te hebben —
het was ondertussen medio April geworden — besloot men vijf afgevaardigden „ten hove" te sturen om met de „officiers" van den koning
en de andere Staten te vergaderen. Van te voren werd besloten, dat
zij niet buiten hun „last" mochten gaan. Nu was de kwestie maar, óf
zij werkelijk zouden gaan, en zo ja, hoe hun last werd.
Het was daarom voor Holland nog zo kwaad niet, dat de koning
2T8
) Goes, Res. Holl., VI, p. 55 vlg. De Wachten van Holland tegen het aluinmonopolie komen in deze jaren regelmatig terug. Ook op de Statengeneraal van 1557
was deze klacht op voorstel van Holland (Meilink, Not. en gen. advies, p. 308) in het
generaal advies opgenomen (ibid., p. 328). Philips, die juist In die dagen het eerste
zoutplan van Benevento bestudeerde, schreef er deze betekenisvolle apostille naast :
„Ceque a esté contracté touchant les alluns a esté faict prindpallement pour le bien
des pays de pardeçà affin de tenir iceulx alluns en raisonnable pris, ou aultrement
aulcuns marchants practiquans d'avoir tous les alluns en leurs mains des deux ou trois
pótenlas, qui en ont les mines, commectroient des grandz monopoles et est plus ralsonable, que <— tenans lesdictz alluns en bas pris pour le soulalgement des sublectz —
ceque les marchans estrangiers par leurdict monopole galngnoient sur Iceulx alluns soit
applicqué pour ayder à supporter les charges et deffence de ces pays..." De koning
had er nog bij kunnen voegen, dat, gezien het handelstalent van Holland, bij vrijgave
door de Staat, het faktisch monopolie niet lang meer in handen zou blijven van
„marchans estrangiers" (Ducei e.a.).
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zich 19 April genoodzaakt zag een nieuwe bede te vragen. Dat kon
de zoutattentie schitterend afleiden. Met loven en bieden waren gauw
enige maanden te vullen. En zowaar, de 30e Juni kwam er weer een
petitie uit Brussel los. Weliswaar beval Philips dezelfde dag. dat die
conferentie snel plaats moest hebben, doch daarvoor was Holland voor
lopig niet meer bezorgd.
Bij het vertrek van den koning stond alles even ver als in het begin.
In een aparte propositie zette Margaretha van Parma de 10e Aug.
opnieuw het voorstel uiteen, verweet scherp aan de Staten, dat zij een
voudig saboteerden, en beval, dat 18 September te Brussel de con279
ferentieleden aanwezig zouden zijn met voldoende l a s t . ) Inderdaad
kwam Holland, weliswaar de 3e October, met negen gedeputeerden.
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Zij hadden de strikte opdracht om geen overstemming toe te laten. )
Veilig voelde Holland zich niet. Opnieuw riep men de voorspraak in
van Oranje, den nieuwen gouverneur van het gewest, en van Egmont.
Oranje antwoordde, dat het niet de bedoeling was van Philips noch
van Margaretha Holland schade toe te brengen. Zij moesten aan hem
dus maar hun bezwaren afgeven. Hij en Egmont zouden ze wel in
leveren. 2 8 1 )
Erg bang waren de Staten overigens niet. Bij de novennale hadden
zij voldoende ervaring opgedaan om te weten, hoe zo iets aangepakt
moest worden. Vooral bij Margaretha, die nog niets geen gezag had.
Het duurde tot 14 November voor allen aanwezig waren. Vlaanderen
had zich verlaat. Toen dit gewest eindelijk verscheen, bleek het geen
verlof te hebben in communicatie te treden. Margaretha kbn betogen
zoveel als zij wilde, dat het zoutmonopolie wegens de geringe schade die
het toebracht „in diversse andere Landen ende Republiquen geuseert"
was, er zat niets anders op dan de vergadering te verdagen tot Vlaan
deren betere volmachten kreeg. Wanhopig beloofde zij de moeilijkheden
aan den koning te berichten, en te vragen, of hij de zaak maar wilde
laten rusten. 2 8 2 ) Hierbij is het gebleven.
Uit het voorafgaande onderzoek
en centrale regering mogen wij
Philips en Savoye, geholpen door
pogingen aangewend, om aan de
aTe

a80

2

van de betrekkingen tussen Staten
deze algemene conclusie trekken.
hun raadsleden, hebben bekwame
16e eeuwse belastingcrisis in de

) Goes, Res. Holl., VI, p. 232 vlgg. ; Arch. Den Bosch, Α. 207, по. 94.
) Goes, ibid., p. 270; A.R. Arch. Den Haag, St. v. Holl. vóór 1572, no. 2425.

« ) Goes, ibid., p. 272.
) Goes, ibid., p. 280 vlg. ; Arch. Den Bosch, A. 207, no. 89a ; Gachard, Coir.
Marg. d'Autriche, I, p. 4. 15. 52, 131 vlg., 213.
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Nederlanden een oplossing te geven. De Staten dragen de schuld van
de mislukking. Zij verzetten zich uit conservatisme, particularisme, bot
wanbegrip en onwil, terwijl zij vasthielden aan onrechtvaardige belastingvormen. Het was jammer, dat de ellendige financiële toestand de
regering noopte reeds direct met de hervormingen te beginnen. Zowel
Philips als Savoye bezaten nog te weinig autoriteit om zulk een omwenteling door te drijven. En met de vele beden, die zij in de jaren
1555-59 moesten vragen, gleed hun prestige steeds verder de helling
af. Voor lange tijd verspeelde de koning met deze experimenten de kans
om een stevig gezag op te bouwen, dat, al was het slechts uit de verte,
zou gelijken op de sfeer, die de grote keizer rond zich wist te scheppen.
W a r e n de Nederlanden na de vrede van Câteau-Cambrésis in rust gebleven, waarschijnlijk zou zich op de duur de oude toestand wel weer
hebben hersteld. Men had de Staten gelegenheid kunnen geven hun
eigen schulden te verminderen ; de ontevredenheid zou zijn geluwd ;
en zo zou Philips de kans herkregen hebben om zich te doen gelden.
Juist in 1559 echter betrad een nieuwe vijand van den koning de Nederlanden, die de rust wegnam, nodig voor het scheppen van een betere
verstandhouding. Die vijand was het strijdbare Calvinisme.
Vervolgens mogen wij de conclusie trekken, dat het „bewijsGranvelle" èn in zijn algemene structuur èn in elk van zijn onderdelen
door de feiten wordt ontzenuwd. Er is geen samengaan van hoge adel
en Staten geweest in de bedekwestie ; er is geen bondgenootschapachter-de-schermen geweest van de „Satrapen", Oranje, Egmont en
hun vrienden met de bankiers. Brabant heeft de andere gewesten niet
geleid en Oranje heeft Brabant niet naar zijn hand gezet.
Ook de uitbreiding, die verschillende historici aan de argumentatie
van Granvelle hebben gegeven, kan geen stand houden. Lalaing speelt
geen rol bij de oproep der Generale Staten met algemene besprekingen ;
de Staten hebben in 1557/58 geen pogingen aangewend, om zich aan
de „machtsgreep" van Philips te onttrekken, door nauwere aansluiting
te zoeken bij het Duitse Rijk, noch hebben zij getracht zich in een soort
eenheidsbeweging nader bij elkaar aan te sluiten. De termen „ständische
Einheitsgedanken", „zentralständische Tendenzen", enz., die men bij
Rachfahl leest op iedere bladzijde, die over de Staten handelt, zijn van
elke inhoud ontbloot.
Eerlijkheidshalve moeten wij echter èèn feit vermelden, waarmee wij
in onze stelling geen raad weten. Het is een uitlating van Karel V , die
misschien in de richting van Granvelle's latere mening wijst. In 1558
reisde Garcilaso de la Vega naar Spanje voor verschillende aangelegenheden. Hij had ook een onderhoud met den keizer, aan wien hij o.a.
176

het rekken van de Staten-Generaal 1557/58 vertelde. Karel was natuurlijk vertoornd op de Staten ; en, zo schrijft Vega aan Philips : „Puso (ni.
de keizer) parte de la culpa desto á algunos particulares y hombres
principales de allá, y esto creo que tenia Su Magestad ententido por la
via de la reyna (Maria v. Hong.), que tiene allá grandes inteligencias
y avisos ; y en la plática que pasó comigo también me dijo esto." 2 8 3 ) Uit
de wijze, waarop Vega het schrijft, zou men zeggen, dat hijzelf er niets
van af wist, terwijl hij toch uit de Nederlanden kwam. Dat Maria een
goede berichtgeving had, is bekend. Viglius correspondeerde regelmatig
met haar. W a t bedoelde de keizer precies met deze woorden ? Men
kan „hombres principales" in dit verband door hoge edelen vertalen.
In ieder geval is het geheel een vrij duistere passage, die tegen de
talrijke in dit hoofdstuk blootgelegde feiten niet opweegt.
Tenslotte nog één punt. Wij hebben in dit en de vorige hoofdstukken
Savoye en den koning in het bestuur der Nederlanden gevolgd. Is het
mogelijk hiermee de kwestie tot klaarheid te brengen, die Gachard
lange jaren geleden heeft opgeworpen : waarom wilde Philips in 1558
den gouverneur kwijt zijn? In Juni van dat jaar stuurde de koning
Carranza, den aartsbisschop van Toledo, naar Spanje om met behulp
van den keizer Maria van Hongarije over te halen het bestuur der
Nederlanden weer op zich te nemen. De informaties, die Carranza
daarbij meekreeg over den hertog, waren voor dezen niet bepaald
vleiend. Hij bleek geheel ongeschikt om te regeren, en verlangde ook
zelf van zijn gouverneurschap af te komen. De seigneurs en het volk
waren ontevreden over hem. Maria van Hongarije daarentegen antwoordde, dat zij den gouverneur wel een goed bestuurder vond. 2 8 4 )
W a t hiervan te denken ?
Voor de directe verhouding van Philips en Savoye wezen wij reeds
verschillende malen op een tegenstelling tussen den weifelenden koning
en den initiatiefvollen gouverneur. Philips remde : Savoye was er echter
de man niet naar om zich hierbij neer te leggen. En ook als zij samen
in harmonie een besluit hadden genomen, durfde de koning bij de uitvoering somwijlen niet resoluut de consequenties aan. Op dit punt stond
de krachtige persoonlijkheid van Maria aan de zijde van den hertog.
In haar antwoord aan Philips schreef zij, dat in de Nederlanden zo nu
en dan de zachtheid met een paar druppels strengheid vermengd moest
worden. Zeker mocht de koning niet terugwijken, als de gouverneur
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) Gachard, Retraite et mort, II, p. 496.
) Zie voor de instructie van Carranza, en het antwoord van Maria : Gachard,
Retraite et mort, II, p. 426 vlgg. ; I, p. 341 vlgg.
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eenmaal maatregelen had getroffen.
Veel meer dan dit karakterverschil zat Savoye echter iets anders
dwars : de neven-regering van de Spaanse Raad. Als Suriano in
October 1558 meldt, dat Savoye en de Spaanse ministers elkaar hart
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grondig moe zijn, ) constateert hij niet een plotseling opgekomen
conflict, doch een toestand, die in de afgelopen jaren langzaam was
gegroeid. En de hertog stak zijn mening niet onder stoelen en banken.
Wij zagen hiervan reeds verschillende voorbeelden in het burgerlijk
bestuur. Ook in het leger toonde zich deze tegenstelling. Zo had Erasso
in het voorjaar van 1558 een nieuw financieel plan ontworpen voor het
sluiten van contracten met de huurkolonels, waardoor men volgens
hem geld zou besparen. Bij de monstering boden de kolonels echter
tegenstand, zodat de vorming van het leger werd vertraagd. Door het
treuzelen van de Staten 'was men toch al veel te laat klaar voor de
campagne tegen Frankrijk. Nu kwam dit er nog bij. Savoye beweerde,
dat hij niet tijdig op de hoogte was gesteld van Erasso's bemoeiingen,
zodat men weer een echt geval van Spaanse neven-regering voor zich
had. Maar dat kreeg de koning dan ook zeer vierkant te horen : Ik
heb hier te bevelen, zei Savoye. Anders bedank ik als generaal. Voor
den keizer heb ik mijn staten verloren. Ik ben niet van plan om ook
nog mijn eer en goede naam kwijt te raken door een slecht geprepa
reerde veldtocht. 2 8 6 )
Wij hebben geen reden om aan te nemen, dat de Venetiaanse gezant,
die dit vermeldt, overdrijft. Daarvoor staat ons een brief van den hertog
borg over een soortgelijk geval, dat zich enige weken later voordeed.
Henri II dacht, dat de Spaanse regering op het ogenblik van
Thionville's val Vlaanderen geheel ongedekt liet. Hij stuurde daarom
aan Termes, den gouverneur van Calais, bevel de garnizoenen der om
liggende vestingen te verzamelen en een inval in dat gewest te doen.
De Ie Juli trok de maarschalk met б à 7000 man infanterie en een
2000 ruiters langs de kust naar het Noorden, liet Grevelingen aan zijn
rechterhand liggen en richtte zich op het zwakke Duinkerken, dat hij
begon te belegeren. Het was een waagstuk. Hij bezat te weinig troepen
om een regelmatig beleg van Grevelingen te ondernemen ; maar met
zich tegen Duinkerken te keren kreeg hij de vesting in zijn rug. W a t
was zijn bedoeling ? Waarschijnlijk wilde hij beginnen met Vlaanderen
te demoraliseren door een wilde plundertocht, dan de haven van Duinkerken vernielen, van waaruit men de snelste verbinding had met Engeland, om tenslotte terug te trekken op Calais of, als intussen Guise's
S8e

) Ven. Cal., VI, p. 1531.
¡w«) ibid., VI, p. 1511.
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leger was gekomen, het beleg voor Grevelingen te slaan. Hij rekende
er op, dat de bezetting van Grevelingen niet uit de vesting durfde om
slag te leveren. Hierin had hij gelijk. Bugnicourt zag de Ie Juli vanaf
de wallen den vijand voorbijmarscheren, doch kon niets doen. 287 ) Hij
beschikte slechts over een goede twee duizend man.
Na een beleg van enkele dagen viel Duinkerken, terwijl in de
volgende nacht het plaatsje St. Wynoxbergen werd genomen. Bij
Duinkerken richtte Termes nu een versterkt kamp in en begon van
daaruit rooftochten in het rijkste en vruchtbaarste gebied der Nederlanden.
Savoye, die bij Maubeuge lag, zat echter niet stil. Zodra hij zekerheid kreeg, dat Frankrijk aan de kant van Artois een tweede kamp
formeerde, besloot hij ondanks zijn weinige troepen noodgedwongen
hetzelfde te doen. Bugnicourt moest opperbevelhebber worden van dat
westleger met uitgebreide volmachten, daar hij geen kans zag direct
contact met hem te onderhouden. Deze belangrijke beslissing kon de
hertog niet op eigen gezag nemen. Hij stuurde Egmont naar Brussel
om het plan aan den koning voor te leggen.
In Brussel, waar Philips met zijn Spaanse Raad verbleef, dacht men
in enigszins andere richting. Men beschouwde daar Termes' inval als
een schijnmanoeuvre, bedoeld om het Spaanse leger in tweeën te rukken
naar het Oosten en het Westen van het land. De eigenlijke aanval
verwachtte Philips en zijn omgeving op St. Quentin. Zo keurde de
koning wel de vorming van een tweede leger goed, maar drukte Savoye
op het hart, toch vooral in de richting van St. Quentin waakzaam te
zijn en daarheen Egmont met een sterke afdeling te sturen. Naar
Vlaanderen kon dan Oranje of Glajon gaan met een paar duizend man
cavalerie. Op zich leek dit plan niet kwaad, maar Savoye had reeds
nadere berichten uit Vlaanderen, die hem de mogelijkheid deden zien,
niet van eenvoudig een leger tegenover Termes te leggen, doch van een
volkomen vernietiging. Savoye's besluit was gauw genomen. Voor deze
tocht deugde noch Glajon noch Oranje. Hier moest bliksemsnel een
slag geleverd worden. Bugnicourt sukkelde weer met zijn koorts. Hier
was Egmont de man. 288 )
267
) Voor de krijgsgebeurtenlssen van de maand Juli raadplege men vooral Brass.
Arch. Aud., no. 224-227, die vrijwel de volledige correspondentie bevatten van Philips,
Savoye, Bugnicourt, Egmont en anderen over deze dagen. Verder, Eman. Flllb., Diari,
4-16 Juli ; L. Brésin, Chron. de Flandre et d'Artois, p. 256 vlgg. ; Mém. de Fery de
Guyon (éd. Rob. de Soumoy) p. 140 vlgg. ; Gachard, Anal, belgiques, p. 106 vlgg. ;
Ven. Cal., VI, p. 1517 vlgg. ; Gachard, Retraite et mort, II, p. 487.
288) Pontus Payen (Mémoires, éd. Henne, Π, p. 7) verhaalt, dat Alva Egmont
dodelijk haatte, omdat deze de slag van Grevelingen zou geleverd hebben tegen zijn
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De 7e Juli gaf de hertog hem het bevel zijn lichte ruiterij te zadelen
om in een ijlmars naar de kust te rijden. Onderweg zou hij stuiten op
de Schwertzritter van Schauenburg en het regiment infanterie van
Nieuweriet. Beide moest hij meenemen. Renty, die in Yperen lag met
700 man cavalerie samen met 500 Spanjaarden van Carvajal, om
Vlaanderen naar vermogen te dekken, zou rond den vijand trekken
naar St. Omer, waar Egmont hem moest opvangen. Tegelijk kreeg het
regiment van Schwendi, dat het garnizoen van St. Omer vormde, last
naar Grevelingen te gaan. Met de kleinere garnizoenen uit de omtrek
zouden Egmont en Bugnicourt de beschikking hebben over 9000 man
voetvolk en 3000 cavaleristen. Bugnicourt haalde reeds zes stukken veld'
geschut uit St. Omer voor de slag.
Alles hing nog slechts van een tijdige aankomst af. Zou Termes
terugtrekken, dan kon Bugnicourt hem niet tegenhouden. Bleef hij, dan
was hij verloren. Egmont zelf reed met klein gevolg voorop, voorzien
van een volmacht aan alle autoriteiten, die hij op zijn weg ontmoette,
om zich onder zijn bevelen te stellen. Zo kon hij de snelle doortocht
van zijn troepen tot het uiterste opvoeren.
Het scheelde niet veel, of Philips had alles in de war gestuurd. Toen
hij de brief van Savoye ontving, waarin deze zijn maatregelen meldde,
vond de koning de keuze van Egmont goed, doch hij meende, dat het
meegaan van Nieuweriet, die oorspronkelijk voor de richting KamerijkSt. Quentin was bedoeld, deze zuidvestingen te veel zou ontbloten. Hij
beging de fout een direct tegenbevel aan Nieuweriet te sturen, om
naar Kamerijk te gaan. Dit had Philips nooit mogen doen. Een dergelijke daad moest hij tenminste langs Savoye stellen.
Egmont was woedend. Hij had juist Nieuweriet op een hete zomerdag een geweldige mars laten maken, om niet te veel bij de cavalerie
achter te raken, en daar kwam de volgende morgen de brief van den
koning. Zonder de infanterie van Nieuweriet kan ik geen succes bereiken, schreef Egmont aan Savoye. „Il vaudroit mieulx que ie roy fuse
général, ou que vous commandisies s e u l . . . " 2 8 9 ) Zo dacht Savoye er
ook over. Voor de bedreiging van St. Quentin had hij al lang zelf geadvies. De verhouding werd nog erger, toen Egmont daarop In gezelschap van den
koning een triomphale Intocht deed In Brussel, en bij gelegenheid hiervan ruzie kreeg
met Alva. Pontus P. doet juist, of Alva en Egmont samen uitmaakten, of er al dan niet
slag zou worden geleverd. Egmont kreeg daartoe eenvoudig de opdracht Alva zelf
vertrok spoedig met Philips naar het front, nam vervolgens deel aan de vredesconferentie, en kwam eerst na maanden weer in Brussel. Ook de koning zelf keerde pas
tegen de winter In de hoofdstad terug, echter een hele tijd vóór Alva. Wanneer die
intocht moet hebben plaats gehad, is ons een raadsel.
S8e
) Bruss. Arch. Aud., no. 226, f. 73.
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zorgd, door het regiment van von Hol! in die richting te sturen. Zonder
nader overleg met den koning stuurde de generaal een ijlkoerier naar
Nieuweriet, die het bevel van Philips vernietigde. Wij mogen niet riskeeren, schreef hij aan den koning zelf, dat Guise zich vandaag of
morgen met Termes verenigt en het beleg van Grevelingen begint. Die
stad kan het niet langer dan een week houden. Er moet slag geleverd
worden. En hij gaf den koning in overweging, „que V re . Ma", soit servie
de, à l'avenir, mander à moy l'exécution de ses bons plaisirs en telles
et semblables choses, afin que commandant l'ung une et l'aultre aultre
chose tout contraire, quelque effect requérant exécution prompte ne
demeure à faire, et en somme, afin que l'on ne tombe en quelques confusions, avec suite des inconvéniens irréparables, qui aultrement en
pourriont succéder à vostre très grand desservice." 290 )
En toch kunnen wij niet geloven, dat in deze tegenstellingen de
eigenlijke reden ligt, waarom de koning Savoye kwijt wou zijn. Als
wij de conflictpunten, de onderlinge ruzies, hier in kort bestek bijeendringen, lopen wij gevaar de situatie veel scherper te tekenen, dan zij
in werkelijkheid was. Overzien wij de verhouding, zoals die zich van
dag tot dag ontwikkelde, overwegen wij de vele brieven, die tussen
Philips en den hertog werden gewisseld, dan moeten wij toch tot de
conclusie komen, dat zij het vrij goed met elkaar konden vinden. En
zeker moet de koning oog hebben gehad voor de bestuurskwaliteiten
van zijn gouverneur.
Hoe dan de opdracht te verklaren, die Carranza meekreeg ? Wij geloven, dat de interpretatie niet moeilijk is, als men het eigenlijke doel
van de zending goed voor ogen houdt. Philips stuurde in de eerste
dagen van Juni 1558 Carranza om Maria over te halen het bestuur der
Nederlanden op zich te nemen. Juist was de Staten-Generaal van 1557/58
beëindigd. De koning en Savoye konden in deze uiterst moeilijke omstandigheden de Staten niet aan. Nu kwam vanzelf de gedachte op
aan Maria als laatste redmiddel, „el verdadero y último remedio". Z o
stond het in de instructie, die Carranza meekreeg voor den keizer,
opdat ook deze zijn best zou doen Maria over te halen : zij heeft hier
gezag ; zij bezit een rijke ervaring en kennis van de Nederlanden ; zij
is hier zeer bemind en geëerd, wat juist algemeen blijkt, nu zij er niet
meer is.
Philips wilde Maria terug hebben, en daar had hij alle reden toe.
Hij wist echter, dat hij bij haar op grote tegenstand zou stuiten. Zij
had drie jaar geleden na rijp overleg op een besliste wijze bedankt;
2β0

) Brass. Arch. Aud., no. 226, f. 94 vlgg.
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en zij was er de vrouw niet naar, om een standpunt prijs' te geven,
dat zij eenmaal met volle overtuiging had ingenomen. De koning moest
zijn verzoek dus zo sterk mogelijk opbouwen. Hij riep de hulp in van
den keizer, die op Maria steeds een grote invloed had weten uit te
oefenen, legde hem de zeer gevaarlijke toestand bloot, waarin het rijk
verkeerde, en liet zoowel aan Karel als aan Maria een overdreven
ongunstige beschrijving doen van Savoye. Hiermee dacht de koning
waarschijnlijk de objectie van Maria te voorkomen, dat hij toch een
kundigen gouverneur bezat en haar komst bijgevolg niet nodig was.
De trekken, waarmee hij het beeld van den hertog tekende, waren
geforceerd, hoewel stuk voor stuk niet onwaar. Inderdaad, Savoye had
zelf gezegd, nog wel op de plechtige bijeenkomst van de remonstrantie'
aanbieding in November 1556, dat hij van het bestuur af wilde zijn.
Er was in het land ontevredenheid tegen hem. Maar als men die
feiten in het geheel der omstandigheden plaatst, geloven wij, dat de
koning hier sterk overdreef. In zijn ijver om Maria te bewijzen, dat
haar overkomst noodzakelijk was, bewees hij te veel. Dat was gevaarlijk
tegenover een rustig denkende vrouw als Maria, die bovendien goed de
talenten en tekorten van den hertog kende. Het antwoord zal den
koning niet zijn meegevallen. Ofschoon zij begon met toe te geven, dat
Philips niet helemaal ongelijk had met zijn aanmerkingen, liet zij er
onmiddellijk op volgen : in zover ik Savoye ken, bezit hij alle kwaliteiten
van een goed bestuurder. En daarna meer in bizonderheden ingaande
op de bezwaren tegen den hertog ingebracht, toonde zij zonder schroom
aan, dat in zover hier van tekort of schuld sprake was, Philips op de
eerste plaats de hand in eigen boezem had te steken. Vooral moest hij
zijn gouverneur volledig dekken en niet terugwijken, als deze de zaken
krachtig wilde aanpakken.
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HOOFDSTUK VI

HET VERTREK VAN PHILIPS ШТ DE
NEDERLANDEN
Chesterton zegt ergens, dat de geboorte van een mens pas van belang
wordt bij zijn dood. Dit is een waar woord. Voor de jongensjaren van
Napoleon zal wel niemand behalve zijn ouders veel interesse hebben ge
had. Doch in later tijden wilde ieder, die zich met zijn figuur bezighield,
ook zijn jeugd doorvorsen. Wat voor personen opgaat, geldt evenzeer
van instellingen of verhoudingen, die eerst in een langzame groei haar
belang of nietigheid bewijzen. Hierop dienen wij te letten, als wij enige
bladzijden wijden aan het afscheid van Philips uit de Nederlanden.
Zo lag de instelling der nieuwe bisdommen op papier reeds klaar. Toch
kunnen wij deze kwestie hier beter stilzwijgend voorbijgaan ; terwijl
iemand, die de periode na 1559 behandelt, goed zal doen de draad al
vóór Sonnius' Rome-reis op te vatten. Vanzelfsprekend blijft er in onze
keuze een betwistbare marge : de zomer van 1559 vormde nu eenmaal
van geen enkele kwestie een beslist einde of begin.
Erger is, dat over de punten, die wij hier wel wensten te behandelen,
de gegevens ten dele ontbreken. Welke was bijvoorbeeld de stemming
van de hoge adel ? In het algemeen zal men begrijpen, dat hij vooral
over de invloed der Spanjaarden het nodige tegen Philips had in te
brengen. Doch heeft hij het ook ingebracht? Wat vervolgens hier van
veel belang is : hebben hoge adel en Staten elkaar te Gent eindelijk gevonden ? Het beslissend woord overlaten alleen aan Oranje's Apologie
lijkt ons niet verantwoord, juist omdat het een Apologie is. Daar komt
bij, dat de autoriteit op dit punt, de Deen Bratli, in zijn meesterlijk
onderzoek der geschiedschrijving van Philips II zijn requisitoir over
de Apologie in deze woorden samenvat :
cet écrit plein d'indignation et de violence, qui fourmille d'accusations haineuses et de mensonges
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perfides". 1 ) Al is deze veroordeling naar de vorm te hard — men
bedenke de toestand, waarin Oranje en zijn omgeving rond de tijd
der vogelvrijverklaring moeten verkeerd hebben — wat de zaak betreft,
raakt Bratli's oordeel de kern en vernietigt hiermee de Apologie als
kenbron van Philips.
Ook in Granvelle's latere uitdrukkingen, zoals zijn antwoordconcept
aan Oranje van 1568, kunnen wij het operatiemes eerst verantwoord
zetten, wanneer wij het lichaam van 1559 enigermate kennen. Anders
lopen wij gevaar, — en reeds meerdere malen is hierin gezondigd —
om de toestand van 1559 te bewijzen met latere geschriften, en omgekeerd de betrouwbaarheid van die uitlatingen te verdedigen met wat
men eenmaal over het afscheid van Philips had geconstrueerd. Hoewel
niet elke cirkelredenering vicieus hoeft te zijn, is deze het toch wel in
zeer hoge mate.
De officiële redevoerigen te Gent gehouden, zijn bekend. Ook het
verzoekschrift, dat de Staten indienden, en het antwoord des konings.
Hoe officiëler echter een redevoering wordt, hoe minder men er gewoonlijk in zegt. Nu wil het ongeluk, dat er weinig hoop bestaat, om
van de onderhandse gedachtenwisselingen veel te achterhalen. Zo goed
als alle voorname persoonlijkheden waren in die dagen te Gent bijeen,
zodat men niet op veel briefmateriaal kan rekenen. De belangrijke
Spaanse correspondentiecentra, die ons voor vroegere jaren van tijd tot
tijd een oplossing verschaften, waren uitgestorven. Zowel de keizer als
Maria van Hongarije hadden de ogen gesloten. Paolo Tiepolo, die in de
laatste dagen van 1558 Suriano opvolgde als gezant van de Venetiaanse
Republiek, achtte het na de vrede van Câteau-Cambrésis blijkbaar niet
nodig de binnenlandse kwesties der Nederlanden volledig te doorgronden. Daar had hij goede redenen voor. Het brandpunt der Habsburgse politiek was bezig zich naar Madrid te verplaatsen, zodat Tiepolo
reeds zijn afscheidsvisites maakte, om den koning tijdig naar Spanje
te volgen.
Meer bruikbaar is de nieuwe Franse gezant, die na Câteau-Cambrésis
aan het hof van Philips verscheen, Sébastien de l'Aubespine, bisschop van
Limoges. Deze, de vroegere abbé de Bassefontaine, had hier al meer
de functie van ambassadeur bekleed, en was zo vlug met iedereen en
alles bekend. Zijn correspondentie verdient daarom de volle aandacht.
Toch blijft hij een gezant, een vreemdeling. Hebben wij ook in vorige
jaren zelfs de uitstekende Venetiaanse diplomaten niet op verschillende
vergissingen betrapt? En wij wezen daar alleen op, als het in de gang
van het betoog te pas kwam. Tientallen onjuistheden bleven onvermeld.
i) Ch. Bradi, Philippe II, p. 18.
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Zo zouden wij ook, alvorens ons aan Aubespine over te geven, hem
graag confronteren met directe uitlatingen van mensen als Philips,
Gomez, Savoye, Granvelle, Oranje en anderen. Hiervoor bezitten wij
echter niet veel meer dan enige brieven van den koning aan Granvelle,
geschreven in de laatste dagen van Juli en de eerste van Augustus.
Daar Granvelle de 4e Augustus naar Gent kwam, laat deze bron ons
in de steek juist op het ogenblik, dat de kwesties zich toespitsten, de
week rondom Zondag б Augustus.
Het eerste direct bruikbare bericht is een brief van Egmont uit
Brussel aan Oranje, die in Frankrijk verbleef, dato 1 Juli 1559. De
toon van de aanhef zegt reeds genoeg voor de kregelige stemming,
waarin hij zich bevond.
„Monsieur, Ie pense que vous vous trouves sy bien là, qu'y ne vous
souvient de fère parte à vos amis de vos nouvelles. le voudroie qu'y
vous prins envie de vous en venir, car il me semble que les affères
d'ichy vont à la coustume ou pis. Il me semble que le Roy et du tout
déterminé de entertenir l'infanterie espaingnole et licensier tous aultres
gens de guerre. le vous lesse penser quel fin c'et. le me doute oussy
qu'y veulent mettre l'inquisition, car aulcuns m'ont tenu proupos, disant
que, depuis qu'elle et en Espaingne, que le roaume en ast tousiours
vallu de mieulx. Pour ouir ce que i'en dirois, comme qu'il en soidt, ie
vous voudroie veor ichy. On fit hier la proposition aux Estas Généraulx
pour leurs demander encores quelque choze, mes ie pense que l'on n'en
viendrai sytôt à bout que l'on pense, car ceulx de Brabant n'ont encores achevé la dernière aide, et oussy que ie pense que généralement
tous ne sont fort contens de tant de nouvellités.. ." 2 )
Egmont's ontevredenheid richtte zich begin Juli dus vooral op de
Spaanse infanterie, die de koning, naar het scheen, met alle geweld in
de Nederlanden wilde laten. Ook liepen er geruchten over invoering
der Spaanse inquisitie. In verband met een eventueel samengaan van
hoge adel en Staten zij bovendien opgemerkt, dat de edelen blijkbaar
nog geen contact hadden gezocht met de vergadering, die toen juist
te Brussel bijeen was. Daarvoor lijkt ons borg de vage gissing, die
Egmont over de stemming der leden maakt : „ . . . et oussy que ie pense
que généralement tous ne sont fort contens de tant de nouvellités..."
Meer positief klinkt een brief van Hoome, de 19e Juli uit Gent aan
Oranje verzonden :
„Monsieur, Ayant trouvé Monsieur d'Egmont qui vous escrivoit, n'ey
voullu laisser vous escripre ce mot et vous pryer vous vouulloir trouver
a

) Japikse, Corr. Willem den Eerste, I, р. ИЗ.
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icy à l'Ordre et que regardes de optenir vostre congé pour se temps
pour beaucoup de raissons qui ne se peullent escripre..." 3 )
De ontevredenheid scheen vaster vormen te hebben aangenomen.
Hoewel men wist, dat Oranje, die gijzelaar was voor de loyale uitvoering
van het vredestractaat, niet zo gemakkelijk een verlof zou krijgen, 4 )
drongen Hoorne en Egmont toch krachtig op zijn komst aan. De motieven waren reeds dusdanig uitgegroeid, dat het voorzichtiger leek,
ze niet aan het papier toe te vertrouwen. Trouwens Oranje zou de
situatie wel ongeveer begrijpen. Inderdaad werkte deze reeds voor zijn
vrijheid en verkreeg, misschien zelfs nog voor de aankomst van
Hoome's brief, door bemiddeling van Savoye, die ook in Parijs was,
een verlof bij de Franse regering. 5 )
Bezien wij de redenen, waarom de edelen zich ontevreden toonden.
Daar was vooreerst het Spaanse regiment. „Ie vous lesse penser quel
fin c'et", insinueert Egmont er bij. Hier zit meer in. Het ging bij de hoge
adel niet alleen om dat garnizoen, doch ook, en waarschijnlijk nog veel
meer, om de achtergrond, waarin dit feit zich plaatste. Met het vertrek
van Philips wilden zij vooral van die Spaanse omgeving des konings
verlost zijn, en deze dreigde te blijven. Althans deden op dit punt hardnekkige geruchten de ronde. In de eerste dagen van Augustus schijnt
hierover te Gent gestreden te zijn. De 4e schreef Aubespine aan den
nieuwen Fransen koning, Frans II :
N'estant pas croiable combien messieurs les prince d'Orange,
d'Aiguemont, d'Orne, conte de Megue, Berlemont, Glaion, et aultres,
son picquez et ennuyez, comme le surplus de la noblesse et gens
d'affaires de par deçà, de ce que il laisse ceste dame appuyée (horsmis
monsieur d'Arras) de tous cerveaux d'Espaigne, qu'ils haïssent icy à
la mort ; voulant ce néanmoings sa majesté que ceulx-là ayent le principal maniement et authorité, dont ledit évesque d'Arras mesmes se
trouve fort empesché..." De Spanjaarden, die zouden blijven, waren
volgens Aubespine Feria, don Vargas en Erasso. Verder bestond er
grote ontevredenheid over de Spaanse soldaten. 6 ) Het unaniem verzet
deed den koning zwichten. Een dag later kan Aubespine aan den
kardinaal van Lorraine en Frans van Guise melden, dat Granvelle
Parma voor de zaak heeft gewonnen, zodat Margaretha zelf bij Philips
protesteerde. Men kreeg zo weer hoop. 7 )
a

) Japlkse, Con·. Willem den Eerste, I, p. 144.
*) Immers ook Egmont was al terug. Slechts Alva en Oranje verbleven nog In
Frankrijk. Men kon hen toch niet allen weg laten gaan.
B
) Paris, Négociations... de Séb. de Γ Aubespine. p. 37, 50.
e
) Paris, Ibid., p. 65 vlg., 75.
T
) Paris, ibid., p. 77.
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Heeft Philips ooit de bedoeling gehad aan die drie Spanjaarden een
plaats te geven in het bestuur der Nederlanden? Aubespine is zeer
positief in zijn uitdrukkingen. Van die kant bestaat er geen twijfel. Toch
valt een en ander tegen zijn voorstelling in te brengen. Feria had een
zeer goede reden van particuliere aard om enige tijd hier te blijven.
Hij verwachtte de bevalling van zijn vrouw. Vargas moest ambassadeur
worden in Rome en vertrok dan ook spoedig. Hij was bovendien met
de Nederlandse toestanden vrijwel onbekend. Erasso is een meer
serieuze candidaat. In de afgelopen jaren had hij een groot aandeel
verkregen in het beheer der Spaans-Nederlandse financiën. Nu moest
het achterblijvende regiment uit Spanje betaald worden. Ook hierin was
dus Erasso gemengd. Ja, hij schijnt zelfs in de hele regeling van deze
kwestie de leidende rol vervuld te hebben.8 )
Toch lijkt het niet nodig, dat hij daarvoor verder nog in de Nederlanden bleef. Er is zelfs om andere redenen zeer veel tegen te zeggen.
Erasso had zich juist door zijn financiële bemoeiingen in de Nederlanden niet bepaald bemind gemaakt. Bij Granvelle kon hij bovendien
op een heel persoonlijke vijandschap rekenen. Ook al zou het aan Philips
wenselijk zijn voorgekomen aan dezen man een belangrijke plaats in de
Nederlanden te geven na 1559, zwichtte hij dan niet reeds bij voorbaat
voor de praktische onuitvoerbaarheid ? Zolang de Spaanse Raad hier
vertoefde, kon Erasso werken. Doch zonder die ruggesteun zou hij door
Granvelle en de hoge adel worden doodgedrukt. Eigenlijk was hij maar
een gewoon secretaris, een man van zulk een maatschappelijke stand,
dat hij in de 16e eeuw de dagelijkse dekking behoefde van den vorst,
of van de vooraanstaande raadsheren, bisschoppen en prinsen, om een
invloedrijke positie te bekleden. Hij verstond bovendien de taal van de
Bourgondische Staatsraad niet. Zo weinig beheerste hij het Frans, dat
hij niet eens een brief voldoende begrijpen kon. 9 ) Zou Philips, die
zich juist gedurende de zomer van 1559 in zo vele en zo voorname
punten door Granvelle liet leiden, ooit hebben bepaald, dat Erasso hier
een belangrijke functie bleef behouden 7 Het is bijna niet te geloven.
Wellicht kunnen wij Aubespine met andere bekende feiten confronteren. Toen Philips aan Oranje en Egmont op 3 Augustus het lidmaatschap van de Staatsraad aanbood, toonden zij er weinig zin in te
hebben. Zij vroegen een dag beraad. De impulsieve Egmont stuurde
zijn benoemingsacte zelfs al aan Viglius terug. Oranje gedroeg zich
bedachtzamer, doch legde evengoed zijn bezwaren voor. Onder Savoye
waren zij buiten de belangrijkste zaken gehouden, tegen de belofte in.
8
β

) Weiss, Pap. d'Ëtat П, p. 507.
) Gachard, Coir. Phil.. I, p. 196.
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die Philips hun vier jaar geleden gedaan had. 1 0 )
Deze objectie is ingewikkelder, dan zij er op het eerste gezicht uitziet. W a t bedoelden Oranje en Egmont daarmee? Men heeft de
woorden vaak opgevat als een aanval op Granvelle. Dit komt echter
niet uit. Noch de koning noch Savoye hadden in de afgelopen jaren
een dergelijke distinctie in de Raad gemaakt. W a t de hoge adel wel
voortdurend dwars had gezeten, was de inmenging van de Spaanse
Raad. En als op dit punt iemand aan hun zijde stond, was het de door
Gomez achteruitgeduwde Granvelle.
Z o wint de voorstelling van Aubespine aan waarschijnlijkheid. De
3e Augustus zien wij Oranje en Egmont zich tegen hun benoeming verzetten. De 4e kwam Granvelle in Gent. Diezelfde dag schrijft Aubespine,
dat Oranje, Egmont, Berlaimont en de andere hoge edelen zeer kwaad
zijn over het feit, dat de koning Spanjaarden in de Raad van Margaretha wil plaatsen. Ook Granvelle was daar ontstemd over. Tegelijk
richtten zich de protesten tegen het blijven der Spaanse soldaten. De
volgende dag weet Aubespine te melden, dat de bisschop Margaretha
had gewonnen. Nu kreeg de oppositie weer hoop.
Dit alles klopt ongeveer met elkaar, doch niet helemaal. Zo kan men
Aubespine al onmiddellijk op een onjuistheid betrappen. De 4e Augustus
zegt hij, dat de koning behalve Granvelle slechts Spanjaarden in de
Raad wil hebben, terwijl wij toch zeker weten, dat Philips de 3e het
lidmaatschap aan Oranje en Egmont aanbood, waarover direct onenigheid ontstond. Hiervan blijkt Aubespine niets af te weten, en zijn eigen
foutief bericht brengt hij geenszins als een gissing naar voren, doch
met een beslistheid en zelfs met een dramatische enscenering, 11 ) die
zou doen geloven, dat hij zeer precies op de hoogte was.
Helemaal helder is de kwestie niet, en verschillende vraagtekens
blijven staan.
De oppositie tegen de Spaanse soldaten was aan Philips reeds enige
jaren bekend. Hij trachtte die stemming nu te kalmeren, door Oranje
en Egmont het opperbevel aan te bieden. 1%) Zonder twijfel een lapmiddel, doch een radicale oplossing van de kwestie leek ook niet gemakkelijk. Er diende enige infanterie aan de grens te blijven. Als regel
gold, dat de Spaanse soldaten vanuit Spanje betaald werden. Hen ver10

) Weiss, Pap. d'État, V, p. 632 vlg. ; Gachard, Con·. Phil.. I, p. 195 vlg.
) Cfr. b.v. het einde van de brief aan Frans Π op 4 Augustus : „car rien n'est
bien diet, bien falct, ne bien pensé qui ne soit en hespalgnol et d'un Espalgnol. Cela,
sire, ramène les regrets du (eu empereur, de la reine de Hongrie..." (Paris, Nég.
Aubespine, p. 66).
M
) Cfr. b.v. Weiss, Pap. d'État, V, p. 621.
11
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vangen door een of twee inheemse regimenten betekende tegelijk de
lasten op de Nederlanden leggen. Na al de gelden voor de afgelopen
oorlog betaald, zag men op het ogenblik geen kans er deze post bij
de Staten door te krijgen. Zelfs toen de geldvraag in 1560 afkwam,
bleken de gewesten slechts node bereid er op in te gaan.
Dit verklaart ook het verschil in oppositie tussen Granvelle en de
hoge adel. Oranje en Egmont bedankten voor het commando. Zij wilden
die soldaten onmiddellijk zien vertrekken. Dit blijkt trouwens al voldoende uit de brief, die Egmont een maand geleden aan den Prins
richtte. Granvelle schijnt eveneens tegenstander van het blijven der
Spanjaarden geweest te zijn. 13 ) Zijn houding was echter rustiger, en
het valt niet te ontkennen, ook meer reëel. Zij dienden toch zolang in
de grensvestingen te worden gehouden, tot Philips in Spanje voldoende
geld bijeen had gehaald, om hen volledig af te betalen en te verschepen,
en tot de Staten de nodige sommen voor inheemse infanterie voteerden.
Tenslotte zwichtte de koning voor de druk der algemene oppositie,
en beloofde de Spanjaarden na drie of vier maanden te doen vertrekken.
Op die voorwaarden aanvaardden Oranje en Egmont het commando. 1 4 ) Het precies vaststellen van de termijn was een fout. Toen de
koning in Spanje aankwam, vond hij de financiële toestand aldaar nog
erger, dan hij zich had voorgesteld, 15 ) zodat hij zijn belofte niet kon
houden. De Nederlanden van hun kant maakten een snel vertrek ook
niet gemakkelijk. Eerst in de loop van 1561 stemden de gewesten na
veel dralen de gelden, nodig voor een inheemse infanterie.
W a t wel vaststaat is dat de edelen niet erg waren ingenomen met
de nieuwe gouvernante. Reeds enige weken na de vrede had Philips
beslist, dat Margaretha van Parma het ambt van Savoye zou overnemen. De adel voelde meer voor de hertogin van Lorraine, die hun
goed gezind was. Er bestonden redenen, die haar candidatuur aannemelijk maakten. Zij was van Habsburgse bloede, en bekend met de
) Paris, Nég. Aubespine, p. 77; Weiss, Pap. d'État, П, p. 507. Ook in zijn
antwoordconcept van 1568 aan Oranje richt Granvelle zijn verwijt tegen de termen,
die de edelen in 1559 gebruikten, niet tegen het feit, dat zij het blijven der Spanjaarden
afkeurden : „Les termes que tindrent les chevaliers de l'ordre à l'endroit du Roy, à son
partement, pour faire partir les Espagnols. Ce que l'on sema entre le peuple pour
les faire odieux." (Bull. C.R.H., le sér., 4 (1841) p. 118).
14
) Het schijnt immers, dat zij pas na het antwoord van Philips aan de Staten hun
toestemming gaven. Dit menen wij hieruit te kunnen opmaken, dat Tiepolo de 10e Aug.
nog niets meer weet dan hun weigering. Het antwoord aan de Staten werd, zoals bekend
is, de 9e overgegeven (Ven. Cal., VII, p. 118 vlg. ; Voor het Statenstuk cfr. Gachard,
Coll. de docum. inédits, I, p. 326 vlgg.). 1B) Cfr. b.v. Weiss, Pap. d'État, V, p. 673.
13
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toestand in de Nederlanden. Bij Oranje telde ongetwijfeld mee, dat hij
om deze tijd naar de hand van een harer dochters dong. Philips had
echter ernstige bezwaren, waarvoor ook de adel niet ongevoelig kon
zijn. Meer en meer werd het hele huis van Lorraine meegezogen in
Franse richting. Het onlangs gesloten huwelijk van Karel III, zoon van
de hertogin, met een dochter van den Fransen koning, bracht ook
Christina in een minder vrije positie. Met het oog op onze Oostzeehandel en de daartoe noodzakelijke Sontpassage was zij zelfs een zeer
gevaarlijke candidaat. Als dochter van den onttroonden Deensen koning
Christiaan II kon het in Denemarken slechts irriterend werken, wanneer
het bestuur der Nederlanden aan deze kroonpretendente werd opgedragen.
De eenvoudigste oplossing ware ongetwijfeld nu of in ieder geval
binnenkort Don Carlos te benoemen. Philips dacht hier natuurlijk
ernstig aan. Doch de berichten, die hij de laatste jaren over de ontwikkeling van zijn zoon kreeg, deden het den koning beter voorkomen,
eerst zelf in Spanje de toestand van dit kind van nabij gade te slaan.
En hoe de vader tegen alle hoop in zijn verwachtingen op zijn tot dan
toe eniggeborene wel móest blijven vestigen, langzaam zwichtte hij toch
voor de evidentie, dat de erfelijke belasting van het huis Habsburg in
dit kind beslissend doorbrak en het ongeschikt maakte voor elk bestuur.
Nauwelijks had Spanje de troost mogen smaken, dat koningin Johanna
in het stervensuur uit haar waanzin ontwaakte en helder de eeuwigheid
inging, of een nog diepere schaduw viel over het ongelukkige vorstengeslacht.
Ofschoon Philips nog andere, Italiaanse, redenen had om Margaretha
hier gouvernante te maken, leek in de gegeven omstandigheden haar
candidatuur ook voor de Nederlandse toestanden de beste ; en de adel
zou zich waarschijnlijk zonder al te veel tegenzin bij deze beslissing
hebben neergelegd, als de jaloerse Christina niet telkens en telkens
weer de vlam had opgejaagd. Dit gekrakeel tussen de twee vrouwen
schiep vooral in de laatste weken te Gent zulk een enerverende verwarring, dat de koning zich gedwongen zag haar eerst het zwijgen op
te leggen, en toen dit natuurlijk niets hielp, werd Christina als laatste
oplossing zo vriendschappelijk mogelijk uit het land verwijderd. 18 ).
Onderzoeken wij thans de houding der Staten te Gent. Hoe kwamen
zij ineens aan die gezamenlijke remonstrantie, waarin zij met een uitvoerig pleidooi het vertrek der Spaanse soldaten vroegen en tevens
terloops verzochten, dat de Nederlandse Seigneurs meer invloed zouden
»·) Weiss, Pap. d'Êtat, V, p. 627. 652, 674.
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krijgen op het bestuur van de gouvernante? Deze wensen klopten
precies met de verlangens van de edelen, zodat het geen verwondering
mag wekken, als zij zich op dit ogenblik met elkaar hadden verstaan.
Het stuk moet in Gent zijn ontworpen ; tenminste is eerst in die dagen
de unanieme instemming der gewesten tot stand gekomen. Anders
hadden wij in de afgelopen maanden op de afzonderlijke gewestelijke
vergaderingen toch wel iets moeten merken van de voorbereiding en
van het onderling contact zoeken der provincies. Wel hing er al in Juli
een ernstige doleantie in de lucht, doch slechts bij èèn gewest. Moeten
wij hier misschien de oorsprong zoeken van het Gentse stuk?
Na de bedevraag van 30 Juni en 1 Juli bleven de Brabantse Staten
voorlopig in Brussel vergaderen. Ook de stadsafgevaardigden reisden
nog niet naar huis. 1 7 ) Prelaten en edelen maakten hun „opinie", en
reikten deze over aan de derde stand. Het slot van dit stuk bevatte
een merkwaardige mededeling. Prelaten en edelen kondigden aan, dat
zij binnenkort den koning „zekere remonstrantien ende doleantien"
wilden presenteren. 18 ) Is het vermetel deze passus in verband te
brengen met de boze brief van Egmont en het schrijven van Hoorne,
die blijkbaar de ontevredenheid van de hoge adel reeds in vaste plannen
had omgezet?
Wij zouden daarom de volgende hypothese willen opzetten, die natuurlijk hypothese blijft, zolang enige beslissende schakels ontbreken.
Brabant was in Juli van plan een doleantie op te stellen, hetzij daartoe
aangespoord door de hoge adel, die blijkens Egmont's brief van 1 Juli
reeds in zeer ontevreden stemming verkeerde, hetzij dat prelaten en
lage adel het idee zelf opvatten. Oranje stond er voorlopig zo goed
als zeker buiten. Hij vertoefde in Frankrijk en moest nog door brieven
van Egmont en Hoorne worden ingelicht. Op zijn sympathie met de
oppositie meende men echter te kunnen rekenen. Daarvoor is diezelfde
correspondentie een bewijs.
Hoorne nam nu spoedig de leiding. Hij vond, dat er iets beters, iets
krachtigers groeien kon uit Brabant's doleantie. Het moest geen stuk
worden van dit gewest alleen, ondertekend door de Brabantse gedeputeerden, maar een verklaring van al de gewesten, door niemand
ondertekend en zo het karakter dragend van een wens, door alle in·
woners der Nederlanden naar voren gebracht. Tegelijk kon men dan
vrijer spreken. Onwillekeurig komen hier in de gedachte de woorden,
die Granvelle in later jaren schreef over de Staten-Generaal van
1557-58: de hoge adel liet de eigen oppositiewensen door de Staten
17

) v. Zuijlen, Invent 's-Hertogenbosch, p. 715.
« ) Arch. Den Bosch, A. 207, no. 71.
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presenteren.
Waarom wij juist Hoome uitkiezen als den ontwerper en doorzetter
van dit breed opgesteld plan? Het is wederom hypothese, doch niet
zonder grond. In zijn brief van 19 Juli blijkt hij iets gereed te hebben
van dien aard, dat hij het liever niet met evenveel woorden op papier
zette. Verder weten wij zeker, dat hij in deze weken de meest op de
voorgrond tredende oppositieman was onder de hoge adel, die het volgens Philips' mening zo bont maakte, dat hij hem voorlopig uit de
Nederlanden wilde verwijderen, en juist daarom Hoorne benoemde tot
de eervolle post van admiraal op de vloot, die den koning naar Spanje
begeleidde. Promoveatur, ut amoveatur. Alleen zo hoopte men de hoge
adel weer tot rust te kunnen brengen. 19 )
Het tweede punt uit Egmont's brief, de geruchten over de invoering
der Spaanse inquisitie, waren slechts geruchten. Dat schijnen de edelen
zelf te hebben ingezien. Immers men komt er niet meer op terug.
Trouwens wat dacht Philips over een eventuele invoering der Spaanse
inquisitie ? Wat het jaar 1559 betreft, bezitten wij daaromtrent geen berichten. Wellicht hebben wij echter iets aan zijn houding 5 jaar later
tegenover Napels. Hier ontstonden eind 1563 heresieopstootjes. Het
volk vreesde de komst der Spaanse inquisitie en zo werd de stemming
steeds wilder. Aan de spits van de beweging stelde zich de adel en
andere voorname personen, veelal katholieken, die behoud wensten van
de bestaande regeling, pauselijke en bisschoppelijke geloofscontrôle,
doch zich fel kantten tegen de geruchten van een wijziging in Spaanse
geest. Bovendien verlangden zij openbaarmaking der bezwarende getuigenissen in ketterprocessen. Een merkwaardige overeenkomst met de
stemming in de Nederlanden I
Philips reageerde hierop natuurlijk met een onderdrukking van de
opstand. 20 ) Een andere houding kon de vorst wel niet aannemen. Doch
le
) Weiss, Pap. d'État, VI, p. 387. Het kan zijn, dat Brabant toch nog een aparte
doleantie heeft ingediend. Aubespine (Paris, Nég., p. 66 ; cfr. ook p. 77) spreekt reeds
4 Aug. over vier of vijf verzoekschriften van de Staten tegen de Spaanse soldaten.
„
contre lesquels les Estatz de par deçà ont Infiniment combattu, et présenté par
escrit quatre ou cinq requestes à ceste fin (en vain touttefois) ..." Deze mededeling
lijkt ons echter te slaan op de vroegere klachten uit de periode 1556-59: „ . . . ont
infiniment combattu..." Het zou ons zeer bevreemden, als de verschillende gewesten
4 à 5 doleanties hadden overgeleverd in de eerste dagen van Aug., daar wij hieromtrent
niets In andere bronnen kunnen vinden. Zeker in de zeer gedetailleerde correspondentie
van Philips aan Granvelle, lopend tot en met 3 Aug., zouden wij enige indicaties verwachten.
· · ) J. Birkner, Ein zweiter Carafa-prozess unter Pius Г . (Rom. Quartschr. 21
(1933) p. 79 vlgg.).
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ook toen wenste hij geen Spaanse inquisitie. Aan Alva schreef hij in
1565 : De toestand in Napels blijve, zoals hij is. De Spaanse inquisitie
past niet bij het karakter van dat volk. Men moet in deze vasthouden
aan de gewoonten, die nu eenmaal bestaan. 21 ) Het is niet gewaagd te
veronderstellen, dat de koning zo ook dacht over de Nederlanden.
W a t Oranje in later jaren beweert over het plan van Philips, om
samen met Henri een nieuw opgezette en systematisch doorgevoerde
inquisitie te beginnen, nog erger dan de Spaanse, zal waarschijnlijk op
rekening moeten komen van de ongemeen rijke verbeeldingskracht der
Apologie. Het is moeilijk denkbaar, dat Egmont naar Oranje geruchten
seint over een inquisitieverandering, dat Oranje in dezelfde dagen van
Henri II daaromtrent gedetailleerde gegevens krijgt, die Egmont's vermoedens bevestigen, en dat wij dan eind Juli bij Oranje's terugkeer
de hele kwestie ineens spoorloos zien verdwijnen.
Toch bestonden er wel redenen voor dergelijke geruchten. Wij zijn
het met Rachfahl eens, dat Wahrheit und Dichtung zich in Oranje's
Apologietekst vermengen. In de laatste maanden schoten er inderdaad
van alle kanten berichten door het land op godsdienstig gebied, die
* zeer gemakkelijk een dergelijke inquisitievrees konden opwekken.
Toen Emmanuel Philibert bij de vrede van Câteau-Cambrésis zijn
landen terugkreeg, bleef èèn belangrijk gebiedsdeel in vreemde handen :
Genève, waar Calvijn zich een eigen rijk had gecreëerd. Hiertegen
wilde de hertog al direct in 1559 een oorlog beginnen, vooreerst omdat
de stad hem wettig toebehoorde, en vervolgens had hij daarbij natuurlijk de bedoeling, om het calvinistisch centrum, dat het geloof van
zijn land Savoye voortdurend bedreigde, met één slag uit te roeien.
Om deze zaak zelfstandig aan te pakken, voelde hij zich voorlopig niet
krachtig genoeg. Doch kon hij de katholieke vorsten van Europa niet
meekrijgen in een grote ligue ? Zowel de rijken van Henri II als van
Philips begonnen de gevolgen der goed georganiseerde propaganda uit
Genève reeds geducht te voelen. Waren zij niet over te halen om door
een gezamenlijke actie het Calvinisme te onthoofden ? Savoye besprak
deze kwestie in Frankrijk met Henri juist in de dagen, dat ook Oranje
daar vertoefde. De dood des konings maakte voorlopig een einde aan
alle plannen. 22 )
Het is trouwens de vraag of Henri zich definitief in dit avontuur
had laten meevoeren. Gezien de snelle ontwikkeling van het Calvinisme
in Frankrijk voelde hij er veel voor. Van de andere kant kon een
» ) Bradi, PhiUppe Π, p. 104.
22
) Romier, Les orig. polit, II, p. 307 vlgg. Het Idee stierf in Europa niet uit Cfr.
b.v. voor 1567: Poullet-Plot, Corr. de Granv.. II, p. 453 ; III, p. 53.

193

dergelijke ligue licht tot een algemeen Europees conflict leiden. Genève
stond niet meer alleen, doch begon overal aanhangers te tellen. Zo
oordeelde ook Tiepolo, die reeds eind Mei op de hoogte was van
Savoye's voornemen, en als gevolg hiervan een nieuwe, grote oorlog
vreesde. 23 ) Als Tiepolo er al van wist nog vóór <ie hertog naar het
Franse hof was vertrokken, is het niet onwaarschijnlijk, dat de edelen
omtrent Juli enige vage geruchten over een godsdienstige strijd opvingen. 2 4 ) Omstreeks dezelfde tijd werden bovendien in Frankrijk de
bestaande geloofsedicten bekrachtigd en zelfs verscherpt.
Ook uit Engeland stak een onweer op, dat de gemoederen alhier
in grote onrust bracht. Elisabeth verklaarde zich openlijk tegen het
Katholicisme, terwijl juist in Juli een paar kooplieden de meest sombere
berichten naar Gent meebrachten over de godsdienstige ontwikkeling
in Schotland. 2 6)
Dezelfde maand gaf zeer zorgwekkende woelingen in Kortrijk. Daar
had de inquisiteur Titelman iemand willen laten arresteren. Het volk
verzette zich er tegen. Nog bedenkelijker was, dat de wereldlijke macht,
die Titelman moest helpen bij de uitvoering, weigerde een hand uit
te steken. Philips gelastte direct een streng onderzoek. 26 ) Ook Ant- ·
werpen toonde zich in Juli zeer woelig op het punt van godsdienst. 27 )
Zo is de vrees voor de invoering der Spaanse inquisitie te begrijpen.
Doch spoedig zakte de ongerustheid en ook het vrijmoedig adres, dat
de Staten tot den koning richtten, maakt met geen woord van de kwestie
melding.
Al kwam er van Philips' kant geen Spaanse inquisitie, op een urgeren
der bestaande plakkaten kon men bij voorbaat rekenen. De oorlog had
de aandacht van de binnenlandse toestand afgeleid ; nu het vrede was,
wenste de koning de ijver der ambtenaren te hernieuwen. In die geest
sprak hij ook de Vliesorde toe, die de laatste dagen van Juli in de
Sint Bavo van Gent kapittel hield. Hij stelde de ridders voor om drie
nieuwe statuutartikelen in te voeren, waarop men bijgevolg een eed
moest afleggen. Als eerste punt werd voorgedragen in de Orde slechts
23

) Ven. Cal., VII, p. 88 ; ook Granv. vond de onderneming te gewaagd (Ricotti,
Lett, dl Granv., p. 88; Romier, Les orig. polit, II, p. 305 η. 1).
24
) Throckmorton, de Eng. gezant te Parijs, vertelt 21 Juni reeds allerlei bizonder«
heden over de ligue : deelnemers waren de Paus, Henri, Philips en Savoye. Samen met
Guise zou Emmanuel Philibert het opperbevel krijgen. Bern wapende zich, opgeschrikt
door de plannen ; enz. (Cal. Ells. For., I, p. 327, 364 ; cfr. verder Pastor, Gesch. der
Päpste, П, p. 418 η. 4).
26
) París, Nég. Aubesplne, p. 8, 12 vlgg. Zie voor deze gebeurtenissen in Schotland :
J. Comelissen, Waarom zij Geuzen werden genoemd (Hist. Ts., ser. Studies, no. 4,
Tilburg, 1936, p. 45 vlg.).
**) Weiss, Pap. d'Êtat, V, p. 622. " ) Ven. Cal., VII. p. 106.
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katholieken te kiezen van onverdacht geloof. Het artikel zag er enigszins precair uit bij de bestaande verhouding in de Nederlanden. Toch
kon men hiertegen moeilijk bezwaren opperen, daar het in enkele
woorden de geest uitdrukte, die de Orde nu eenmaal van oudsher
bezat. W i e zich hieraan niet wilde onderwerpen, kon als eerlijk man
geen lid worden of blijven. Het werd met vrijwel algemene stemmen
aangenomen.
Het tweede punt was gevaarlijker : met de grootst mogelijke zorg
er voor waken, in zover het hun ambt aanging van Staatsraad, provinciegouverneur of rechter in hun eigen heerlijkheden, dat het katholiek geloof behouden bleef, en de delicten daartegen werden onderdrukt. Konden zij hierop een speciale eed afleggen ? In een tijd, waarin
een onverdacht katholiek als Viglius, die in de Nederlanden zoveel
als Minister van Justitie was, aan de strikte uitvoerbaarheid der plakkaten begon te wanhopen. 28 ) De vergadering verzette zich. Verschillende leden verklaarden, dat zij tot deze plicht reeds gehouden waren
door de plakkaten zelf, die strafbepalingen bevatten voor het geval
de ambtenaren de uitvoering verwaarloosden. Het leek dus onnodig
dit nog eens door een eed te bekrachtigen.
Het derde artikel wilde blijkbaar een garantie opstellen aangaande
de katholiciteit der Ordeleden, ofschoon wij moeten bekennen, dat de
vorm ons enigszins vreemd aandoet. Het bepaalde, dat de Vliesridders
zo mogelijk iedere dag de Mis zouden bijwonen. Dit punt kreeg het
grootste verzet. Niet zonder reden. Men wierp op, dat het gevraagde
reeds tot hun plichten van staat behoorde. Zouden zij hierin een keer
te kort schieten, dan voegden zij bij de zonde, die de verwaarlozing
van hun plicht meebracht, nog een eedbreuk.
Naar aanleiding van dit debat schreef de koning aan Granvelle :
sommigen, hoewel weinig in getal, schijnen mij geen goede bedoelingen
te hebben. De anderen menen misschien, ofschoon geheel ten onrechte,
dat men hun te zware eisen stelt. De vergadering is verdaagd. 29 )
Tenslotte werden de drie punten aangenomen met enige modificaties
in de twee laatste. 30 ) Welke die veranderingen waren, is ons onbekend.
In de volgende dagen drukte de koning de verschillende juridische
en kerkelijke instanties op het hart hun taak in het godsdienstige stipt
te vervullen. 31 )
28

) Ven. Cal., VI, p. 363. *·) Weiss, Pap. d'État, V, p. 628 vlgg.
) Weiss, ibid., p. 631.
) Cfr. b.v. Buil. C.R.H., 2e sér.. 11 (1858) p. 300 vlgg.; Gachard, Docum. inéd.,
I, p. 326 vlgg. ; Bruss. Arch. Aud.. no. 804, passim. De Raad van Brabant had reeds
in Juli dezelfde vermaningen gekregen (Weiss, Ibid., p. 614 vlgg.).
30
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STELLINGEN
I
Philips II en Emmanuel Philibert van Savoye hebben, geholpen door
hun raadslieden, in de jaren 1555-1559 bekwame pogingen aangewend
om in de Nederlanden een oplossing te geven aan de belastingcrisis,
waaronder toentertijd heel Europa gebukt ging. De Staten der Nederlandse gewesten deden de pogingen mislukken.
II
Deze nederlaag van Philips II, reeds onmiddellijk na zijn regeringsaanvaarding geleden, moet als een der voornaamste oorzaken worden
aangezien van zijn gering prestige in de Nederlanden.
III
De bewering, dat de hoge adel, met name Karel van Lalaing en
Oranje, in deze belastingstrijd aan de zijde der Staten zou hebben
gestaan, wordt door de feiten volledig weerlegd.
IV
De bestaande studies over „de tiende penning" van Alva geven
geen bevredigend idee van dit belastingcomplex, omdat de kwestie niet
voldoende is beschouwd onder het licht van de zestiende-eeuwse belastingpolitiek in het algemeen en die der Nederlanden in het bizonder.
V
Alva's maatregel „de honderdste penning", onder de ervaring van
een halve eeuw belastingstrijd uitgegroeid tot een evenwichtig geheel,
was een zeer goede wet.

VI
„De tiende" en „de twintigste penning" van Alva waren in verschillende
opzichten nieuwe belastingvormen. Ofschoon de Nederlandse regerings
raden het wetsontwerp volkomen afkeurden, heeft Alva er toch aan
vastgehouden. De wet verraadt een zeer geringe kennis van het Ъеlastingwezen in het algemeen en de Nederlandse toestanden in het
bizonder. De later aangebrachte wijzigingen zijn er niet in geslaagd de
wet tot een bruikbaar geheel te maken.
VII
Granvelle ontwierp met een diep inzicht in de toestand van Frankrijk
en in de karakters der Franse staatslieden de grote lijnen, waarlangs
zich de onderhandelingen zouden bewegen, die na zeven maanden tot
de vrede van Câteau-Cambrésis hebben geleid.
VIII
Hoewel L. Romier (Les origines politiques des guerres de religion,
II, Paris. 1914) de vredesonderhandelingen van Câteau-Cambrésis, vooral
van Franse zijde, over het algemeen zeer goed behandelt, vergist hij
zich toch meerdere malen op niet onbelangrijke punten, voornamelijk
wegens onbekendheid met een deel der documenten ( Bruss. Arch. Aud.,
no. 127). In het bizonder werpt hij foutief een ongunstig licht op
Montmorency, mede door het verkeerd lezen van een brief van
Montmorency aan Savoye, dato 10 December 1558 (Arch, di Stato
Torino, Lett, principe, Franzia, Mazzo XI).
IX
Een uitgebreider onderzoek der onderhandelingen van CâteauCambrésis stelt Romier, die aan de vrede vooral het karakter geeft van
Pax Catholica, in het gelijk tegen C. Bauer, die er het stempel op wil
drukken van „Erschöpfungsfriede" (Hist. Jhrb. der Görresges., 53 (1933)
p. 27-44).

X
Cassiodorus heeft het monastieke wezen van het klooster Vivarium
begrepen en bevorderd. Hij wilde van dit klooster niet op de eerste
plaats een wetenschappelijk instituut maken. Zijn eigea geschriften weerleggen afdoend de op dit punt vrij algemeen heersende mening.

XI
Dat Cassiodorus de bedoeling heeft gehad om de wetenschappelijke
resultaten der heidense en christelijke oudheid bij de ondergang der
antieke cultuur te redden en voor het nageslacht te bewaren, is niet aan
te nemen, ofschoon inderdaad door zijn toedoen waarschijnlijk veel
antieke werken behouden zijn gebleven.
XII
Van de letterkunde der Middeleeuwen kan een veel ruimer gebruik
worden gemaakt als geschiedbron, vooral voor de plaatselijke historie.
Een goed voorbeeld levert het „Spel vanden Heiligen Sacramente van
der Nyeuwer Vaert".
XIII
Berdjajew wordt in zijn streven, om aan de geschiedenis werkelijkheidswaarde toe te kennen als een machtige ontwikkeling van de geest
boven de phaenomenale tijd en als een in de eeuwigheid begrepen
scheppende beweging in de natuur der Godheid, geleid door een onjuist
begrip van tijd en eeuwigheid, tengevolge waarvan hij een noumenale
orde opbouwt, welke juist niet het mysterie-accent bezit, dat hij er op
wil drukken.

