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E E R S T E HOOFDSTUK. 

D E KOLONIE VAN EMIGRANTEN TE KEULEN. 

§ 1 Keulen, de perscentrale der Contra-Reformatie. 

Beteekenis van Reformatie en Contra-Reformatie voor het Rijn-gebied. Over
winning van de laatste, blz. 1-3. — Het geestelijk leven in het Keulsche Kar
tuizerklooster St. Barbara sluit aan bij de Moderne Devotie, blz. 3-5. — De 
Kartuizers roepen de Jezuïeten in Keulen om hun taak over te geven, blz. 5-6. — 
Uitgeverswerkzaamheid van de Keulsche Kartuizers, blz. 6-7. — De uitgevers-
drukkers te Keulen, in tegenstelling met die in het overige Duitschland, blijven 
katholiek en drukken vooral theologische werken, blz. 7-10. — Beteekenis van 
Keulen als drukkers-centrum, blz. 10-11. 

§ 2 Johannes Rethius S.J., de opperbevelhebber aan het Westfront. 

Leven van Rethius; beteekenis van zijn komst te Keulen, blz. 11-12. — Het 
leven van Laurentius Surius O.Cart, en zijn uitgaven der mystieken tot onge
veer 1560, blz. 12-14. — Surius gaat onder invloed van Rethius en Canisius 
werken publiceeren, die van belang zijn voor de polemiek, blz. 14-15. — Op 
aansporen van Rethius schrijft Surius de zesdeelige „Vitae Sanctorum" blz. 15-
16. — Bedoeling van het werk : de geloovigen stichten en tevens onderrichten, 
blz. 16-17. — Surius tegelijk teruggetrokken Kartuizer-monnik en fel strijder 
voor de Kerk. Zijn beteekenis voor Keulen, blz. 17-18. — Beteekenis van Rethius 
voor West-Duitschland, blz. 18. 

§ 3 Personen, stemmingen en plannen in de kolonie van katholieke 
uitgewekenen te Keulen. 

a) Aanvoerder Stempelse, een goed amateur-strateeg. 
Belang van Keulen voor de Nederlandsche vluchtelingen, blz. 18-19. — De 

persoon van Stempelse en zijn invloed bij de ballingen, blz. 19-20. — Zijn 
memorie aan nuntius Gropper, met voorstellen tot verbetering van den gods-
dienstigen toestand in het vaderland (1574), blz. 20-21. — Steun van Rethius; 
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andere memories, biz. 21-22. — Nieuwe memorie van Stempelse aan nuntius 
Bonomi, die haar naar Rome zendt (1583), blz. 22-23. — Oprichting van een 
pauselijke nuntiatuur in Keulen, blz. 23-24. 

b) Geestelijke training in het kamp der ,Jtiilitia Christi". 
Stempelse in contact met Costeras, Rethius' opvolger te Keulen, blz. 25. — 

Costerus richt een Maria-congregatie op aan de school der Jezuïeten, blz. 26. — 
Deze congregatie ook toegankelijk voor volwassenen. Stempelse eerste prefect 
dezer afdeeling, want vele Nederlanders zijn lid, blz. 26-27. 

c) De vertalingen van Ludovicus van Granada door Michael ab Isselt. 

Leven van Michael ab Isselt; zijn uitgaven van Lud. van Granada, blz. 27-
30. — J. Brouwer over Lud. van Granada, blz. 30-31. — Invloed van de Mo
derne Devotie op den spaanschen asceet, blz. 31-32. — Innerlijke verwantschap 
tusschen Lud. van Granada en Michael ab Isselt, blz. 32. — Overeenkomst 
tusschen Lud. van Granada en de Jezuïeten, blz. 32-33. — De geest van 
practisch-ascetisch leven te Keulen verklaart waarom Ab Isselt hem vertaalt, 
blz. 33. — Gedachten van Ab Isselt over zijn tijd; middelen die hij ter ver
betering aanbeveelt, blz. 33-35. — De vertalingen van Ab Isselt weer overgezet 
in het nederlandsch en fransch, doch vooral in het engelsch door de anglicanen, 
blz. 35-36. — M. ab Isselt exponent der krachten, op geestelijk gebied te Keulen 
werkzaam, blz. 36. 

d) Trouw aan godsdienst en vorst. 
Voorstellen voor de vredesonderhandelingen te Keulen, blz. 37-38. — Verloop 

der onderhandelingen, mislukking, blz. 38-40. — Twee pamfletten in de noorde
lijke Nederlanden naar aanleiding hiervan, blz. 40-41. — Twee boekjes van 
Schetz van Grobbendonck te Keulen gedrukt om' tot toenadering aan te sporen, 
blz. 41-42. — Verslagen van weerszijden uitgegeven, om elkander de schuld 
van het mislukken te geven, blz. 42-43. — Belangstelling van de zijde der katho
lieke ballingen voor de onderhandelingen : het tractaat van bisschop Cunerus 
Petri, waarin hij de houding van een katholiek vorst tegenover de ketterij uiteen
zet, nl. bestrijden, blz. 43-46. — Johannes Lensaeus uit grootendeels dezelfde 
gedachten, blz. 46-47. — De balling Comelis Loos, leerling van Petri, is voor
stander van een kruistocht tegen de opstandelingen, blz. 4749. — Felheid der 
te Keulen woonachtige ballingen, blz. 49-50. 

§ 4 Michael ab Isselt, de zielzorger-geschiedschrijver. 

Ab Isselt wendt zich tot de geschiedschrijving om een leemte in de duitsche 
katholieke historiografie te vullen, blz. 50-51. — Johannes Sleidanus en zijn 
„Commentarii", blz. 52-53. — Reactie van katholieke zijde daartegen in Frank
rijk, blz. 53-55. — Reacties in Duitschland daartegen, o.a. van Surius, en ver
dediging der lutheranen, blz. 55-58. — Beteekenis van Surius, blz. 58. — Be-
teekenis van Ab Isselt's historiografisch werk, blz. 58-59. — Ab Isselt's Mer-
curius Gallo-Belgicus ; de inhoud, blz. 59-60. — Verspreiding van den Mer-
curius in Frankrijk, Engeland en de Nederlanden, blz. 60-61. — Bestrijding en 
weerlegging in de Nederlanden door aan Ab Isselt ten onrechte kwade trouw te 
verwijten, blz. 61-62. — Plannen van Ab Isselt; zijn dood, blz. 62-63. — Be-
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doeling van Ab Isselt met zijn geschiedschrijving : opwekken tot een deugd
zaam leven, blz. 63-64. — Daarom richt hij zich steeds tegen de nieuwe leer, 
blz. 64. — Belangstelling van Ab Isselt voor de gebeurtenissen in Frankrijk, 
blz. 64-65. — Hij spoort aan tot eendrachtigen strijd tegen de Turken, blz. 65. — 
Pro-spaansch standpunt betreffende de Nederlanden; zijn zienswijze over den 
opstand, blz. 66. — De bronnen van zijn werken; geringe waarde van zijn 
historisch oeuvre, blz. 66-68. — Oordeelen van tijdgenooten, blz. 68. — Be
teekenis van Ab Isselt, blz. 68-69. 

§ 5 Franciscus Dusseldorpius, de jurist-geschiedschrijver. 

Leven van Dusseldorpius, blz. 69-70. — Tweeërlei motief van Dusseldorpius 
om te schrijven : den katholieken een werk over den opstand schenken en be
wijzen, dat de opstandelingen schuldig zijn aan den oorlog, blz. 70-71. — Het 
verschil in meening tusschen Fruin en Van Dusseldorp over de schuld van den 
adel aan de onlusten verklaart, waarom Fruin de belangrijke inleiding van 
Dusseldorpius' Annales in zijn uitgave daarvan wegliet, blz. 71-73. — Dussel
dorpius' onderzoek van de stukken uit het begin van de troebelen, ter bepaling 
van de schuldvraag. Conclusie : Filips II onschuldig, blz. 73-76. — Zijn ver
dediging van Filips; de edelen, met name Oranje, zijn zelf de oorzaak, blz. 76-
78. — Daarom is Van Dusseldorp het eens met Alva's bewind en erkent hij 
niet de afzwering, blz. 78-79. — Het tweede deel der Annales handelt over 
kerkelijke aangelegenheden en is geschreven ter verdediging van Sasbout Vos
meer, blz. 79-81. — Bronnen en waarde der Annales, blz. 81-83. — Dusseldor
pius' meening over Oranje en de opstandelingen, blz. 83-85. — Zijn ideeën over 
de oorzaken van den opstand dezelfde als die van Petrus a Sancto Audomaro, 
blz. 85-88. — Dusseldorpius behoort geheel tot het Keulsche milieu, blz. 88. •— 
Het handschrift der Annales in den loop der eeuwen meermalen gebruikt, blz. 
88-90. — Samenvatting van het behandelde, blz. 90-91. 

§ 6 Michael Aitsinger, de toeschouwer-geschiedschrijver. 

Leven van Aitsinger, blz. 91-92. — Hij houdt zich bezig met de occulte 
wetenschappen. Systeem en beteekenis der geheime kunsten in de zestiende 
eeuw, blz. 92-94. — Het beoefenen van de sterrenwichelarij ook in katholieke 
kringen gebruikelijk. Hoe men hier toe kwam, blz. 94. — Aitsinger als astroloog 
kind van zijn tijd, blz. 94-95. — Aitsinger uitvinder van de zgn. „Messrelatio-
nes", weldra nagevolgd door de protestanten, die hem overvleugelen, blz. 95. — 
De reden daarvan te zoeken in den dorren inhoud en vorm, blz. 96-97. — De 
eentonigheid in stijl gedeeltelijk gevolg van de censuur, blz. 97-98. — Steden-
atlassen in de Nederlanden gedurende het laatste kwart van de zestiende eeuw, 
blz. 98-100. — Ook de „Leo Belgiens" van Aitsinger behoort hiertoe, blz. 100-
101. — Verklaring van den naam, blz. 101-102. — Aitsinger zet uiteen bij de 
beschrijving van de historie van zijn tijd neutraal te willen blijven, blz. 102-
103. — Aitsinger te Keulen in verbinding met de felle katholieken en de niet-
katholieken; hij is libertijnsch en daarom gematigd, blz. 103. — Waarde van 
den „Leo-Belgicus", blz. 103-105. — Dorre inhoud, blz. 105. — Aitsinger's idee 
van een cirkelgang in de historie, blz. 105-106. — Deze opvatting verklaard uit 
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zijn astrologie, biz. 106. — Hij is zeer gematigd pro-spaansch, blz. 106-107. -— 
Verschil tusschen Aitsinger aan de eene zijde en Ab Isselt en Dusseldorpius 
aan de andere zijde, blz. 107. 

§ 7 P.A. Jansonius. 

Voortzetting van katholieke zijde van Ab Isselt's „Mercurius Gallo-Belgicus" 
door den uitgever Grevenbruch, blz. 107-108. — De „Mundus furiosus" van 
P. A. Jansonius, blz. 108-109. — Bronnen van Jansonius' vervolgen op den 
„Mercurius", blz. 109-111. — De persoon van Jansonius nog onbekend. Hij is 
zeer katholiek en spaansch-gezind, blz. 112. — Waarde van zijn werk zeer ge
ring, blz. 112-113. — Einde van den katholieken „Mercurius", blz. 113. 

T W E E D E HOOFDSTUK. 

D E TROUW GEBLEVEN GEWESTEN. 

§ 1 Douai en Antwerpen verdedigen hun koning. 

Gebeurtenissen in de Nederlanden tot de komst van Alexander Farnese, blz. 
115-117. — Perscampagne der opstandelingen; hun verdediging, blz. 117-119. — 
Douai, universiteitsstad en boekdrukkerscentrum, middelpunt van verdediging 
tegen de perscampagne uit het Noorden, blz. 119-120. — Het geschrift van den 
Dominikaan Petrus de Backere (1568), blz. 120-121. — Michael Baius keurt 
het af, dat men zich bij Oranje aansluit, blz. 121. — Een Franschman richt 
zich tot de Nederlanden om hen tot gehoorzaamheid aan Filips aan te sporen, 
blz. 121-122. — Boekjes omstreeks 1579 verschenen, blz. 122-123. — De uit
gaven van Jean Bogard te Douai in 1579, 1580 en 1581 verdedigen de Unie van 
Atrecht, blz. 123-125. — De „Epistola ad dominum Petrum a Meloduno", blz. 
125-126. — De „Opuscula" van Richard Hall, blz. 126-128. — Algemeene in
houd van de te Douai verschenen pamfletten, blz. 128-129. — Het boekje van 
Jacobus Pamelius : „De religionibus diversis non admittendis... relatio", blz. 
129-130. — Middel, om de opstandige gewesten te onderwerpen, door een schrij
ver te Luxemburg aangegeven, blz. 130-132. — De belangrijke geschriftjes van 
Maximiliaan de Wignacourt; zijn leven, blz. 132-133. — Zijn „Discours sur 
Testât des Pays-Bas", blz. 133-134. — Gedichten van zijn hand, blz. 134-135. — 
Lofprijzingen in het Zuiden op Balthasar Gerards, blz. 135-136. — Na 1585 
verplaatst het centrum van geestelijk leven zich naar Antwerpen, blz. 136. — 
De eigenaardige gedichten van Leo de Meyere; zij houden een oproep in tot 
vrede, blz. 136-138. — Afwijzend antwoord van Jean François le Petit, blz. 
138. — Meer vredesoproepen, gedaan in een polemiek tusschen Noord en Zuid, 
blz. 138-140. — Ooji afwijzing van den vrede en kritiek op den regeeringsvorm 
van het Noorden, blz. 140-141. — Samenvattend overzicht, blz. 141-142. 

§ 2 De Atrechter humanistenkring en de katholieke geschiedschrijving 
over den opstand. 

Eenige katholieke schrijvers vóór 1587 over den opstand, wier werken wij 
heden niet meer kennen, blz. 142-144. — Het eerste werk : „De initiis" van 
Flor. van der Haer in 1587; oordeelen daarover, blz. 144-145. — Inhoud van 
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het boek, blz. 145-148. — De „initiis" misschien onderdeel van een geschiedenis 
van Alexander Farnese; Parma-cultus in de Nederlanden en Europa op insti
gatie van Ranuccio Farnese, zoon van Alexander, blz. 148-151. — Leven van 
Florentius van der Haer, blz. 151-153. — Werken van Van der Haer; relaties 
met geleerden te Atrecht, blz. 153-154. — Atrechtsche dichters en hun ideeën, 
blz. 154-156. — Johannes Sarrazin, abt van St.-Vaast, en Philippus Meyerus 
schepen van de stad, middelpunt van een groóte geleerden-kring te Atrecht, 
blz. 156-157. — De historicus Ferreolus Locrius, blz. 157-159. — De geschied
schrijver Willem Gazet, blz. 159. — Belangstelling voor de geschiedenis te 
Atrecht: Pontus Payen en zijn werk; steun van zijn stadgenoot Christoffel 
d'Assonville, blz. 159-161. — D'Assonville steunt ook Pontus Heuterus; diens 
leven en werken, blz. 161-168. — Geleerden, die De Huyter hielpen, blz. 168-
169. — De lotgevallen van zijn „Historia Secessionis Belgicae", blz. 169-171. — 
Doel van het historisch oeuvre van Heuterus; zijn gedachten over den opstand, 
blz. 172-173. — De Atrechtenaar Renon de France, blz. 173-174. — Samen
vatting, blz. 174. 

§ 3 Antwerpen, zetel van een ruimdenkenden geleerden-kring en felle 
katholieke actie. 

Het geloofsleven in de zuidelijke Nederlanden practisch-ascetisch gericht, 
blz. 174-176. — Daarom sterk onder invloed der Jezuïeten, blz. 176-177. — 
Hun middelpunt is Antwerpen, waar Aubertus Miraeus veel invloed heeft, 
blz. 177-178. — Leven van Miraeus, blz. 178-180. — Zijn sympathie voor de 
Arminianen uit hij in de „Nieuwe Tijdingen" van Abraham Verhoeven, blz. 
180. — Middelpunt der Antwerpsche geleerden is Johan Caspar Gevartius, 
blz. 180-181. — De renaissance van de Oudheid in de spaansche Nederlanden 
vervangen door een renaissance van het katholicisme, dat de Oudheid in zijn 
dienst stelt, blz. 181-183. — Gematigde humanisten te Antwerpen, blz. 183-184. — 
Ook felle uitvallen te Antwerpen tegen de Hollanders, blz. 184-185. — De 
„Spieghel der Nederlandsche Elenden" van Richard Versegen (1621), blz. 185-
186. — De oudheid van het katholicisme in de Nederlanden als argument tegen 
de hervormden, blz. 186-188. — Samenvatting, blz. 188. 

§ 4 Laurentius Beyerlinck, de irenicus-geschiedschrijver. 

Leven van Beyerlinck, blz. 188-190. — Bevriend o.a. met Pieter en Lucas 
Opmeer; hun leven, blz. 190-192. — Leven en werken van Pieter Opmeer de 
Oude, blz. 192-194. — Zijn „Opus chronographicus" geschreven voor de 
polemiek, blz. 194-195. — Ideeën van Opmeer Sr. over den opstand; konings-
gezind, doch ook Nederlander, blz. 195-196. — Bronnen en waarde van het 
vervolg, dat Beyerlinck op het „Opus" vervaardigt, blz. 196-197. — Beyerlinck's 
zienswijze over den opstand, blz. 197-199. — Beyerlinck is gematigd en rustig, 
blz. 199. — Opinies betreffende de algemeene geschiedenis, blz. 199-200. — 
Groot belang van de vele besproken „Viri illustres" in het „Opus" van Opmeer-
Beyerlinck, blz. 200-202. 
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§ 5 Hùtone in dienstbaarheid. 

De geschiedschrijving in de 17de eeuw in een afhankelijkheidspositie, blz. 202-
203. — Belangstelling der aartshertogen voor de geschiedenis, blz. 203. — Het 
ambt van historiograaf, blz. 203-204. — Het merkwaardige leven van Jean-Bap-
tiste Gramaye, priester, blz. 204-206. — In 1606 benoemd tot historiograaf; zijn 
werkzaamheid als zoodanig en steun van Albertus aan hem verleend, blz. 206-
208. — Belangstelling van humanistisch aangelegde regeeringspersonen voor een 
geschiedenis der Nederlanden. Aansporingen, gericht tot Puteanus, hebben geen 
succes, blz. 208-211. — Wat men in de geschiedenis zag, blz. 211-213. — Toe
zicht der regeering op uitgaven van historie-boeken betreffende den opstand, 
blz. 213-214. — Opdrachten van Albertus tot een geschiedwerk over den oor
log, blz. 214. -^ Anti-meteraansche stemming in de zuidelijke Nederlanden, 
blz. 215. — De „Postillon der waerheit... teghen... Emmanuel van Meteren", 
blz. 215-220. — Plannen van Miraeus om Van Meteren's invloed in Frankrijk 
tegen te gaan, blz. 220-222. — Nabeschouwing, blz. 222-223. 

§ 6 Franciscus Haraeus, de „Anti-Meteranus". 

Haraeus' nederlandsche naam is Verliaer, blz. 223. — Verhaer's leven en 
werken, blz. 223-228. — Zijn uitgaven op theologisch gebied geïnspireerd door 
zijn belangstelling voor de zielzorg, blz. 229-230. — Ook zijn geschiedschrijving 
in dienst van zijn geloof, blz. 230-231. — Inhoud van de „Onpartijdighe Ver-
claringhe" van Verhaer, blz. 231-232. — Het boekje is ook gericht tegen Grotius' 
„Liber de antiquitate reipublicae Batavicae", blz. 232-233. — Samenvatting van 
de „Verclaringhe", blz. 234. — Reactie in het Noorden er tegen door Franchois 
Vranck, blz. 234-235. — De „Annales Ducum Brabantiae" van Haraeus. Bron
nen van het eerste deel, blz. 235-238. — Inhoud van het eerste deel geeft de 
ideeën van zijn tijd weer, blz. 238-239. — Het tweede deel : over den opstand. 
Haraeus' visie, blz. 239-240. — Bronnen en samenvatting van het tweede deel, 
blz. 240-241. — De „Annales" gericht tegen Van Meteren; zij verdedigen 
Filips II, blz. 242-243. — Haraeus bekleedt als historicus, naar zijn meening, een 
staatsambt; daarom is zijn werk als het ware officieel, blz. 243-244. — Ver
spreiding en beoordeelingen, blz. 244-245. — Samenvatting, blz. 245-246. 

§ 7 Adriaan van Meerbeeck, de polemist-geschiedschrijver. 

Leven van Adriaan van Meerbeeck, blz. 246-249. — Zijn „Chroniicke" gericht 
tegen de geschiedschrijving van het Noorden, blz. 249-250. — Weinig waarde, 
blz. 250-251. — Zienswijze van Van Meerbeeck over den opstand, blz. 251-
254. — Hij is spaansch-gezind, doch gematigd, blz. 254-255. — Scherpe kritiek 
op Baudartius en Van Meteren, blz. 255-257. — Gedicht van Antonius Sanderus 
op Van Meerbeeck, blz. 257-258. — Het „Tonneel der uytvaerden", blz. 258-
259. — De „Nederlandtschen Mercurius" (1625) wil de Spanjaarden verdedigen 
tegen pamfletten uit het Noorden, blz. 259-262. — Bronnen van dit boek, blz. 
262. — Van Meerbeeck ziet het wereldgebeuren van godsdienstig standpunt, 
blz. 262. — Samenvatting, blz. 262-263. 
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§ 8. Het einde. 

De historiografie in de waalsche gewesten na 1623 van localen aard. De 
werken van Joh. Buzelin en P. Colins, blz. 264-266. — De „Historia Belgica" 
van Nie. Burgundius. Waarom de schrijver Tacitus nabootst, blz. 266-268. — 
Inhoud van de „Historia"; Burgundius ziet den opstand als gevolg van ijver
zucht en afgunst der hooge edelen, blz. 268-269. — Willem van Oranje de 
aanstoker van de troebelen, blz. 269-270. — De ketterij als oorzaak, blz. 270. — 
Standpunt van Burgundius; eenige zijner bronnen, blz. 271-272. — Versprei
ding, blz. 272. — Inhoud van den „Veridicus Belgicus" van Scribani, blz. 272-
274. — Het pamflet van Jean de la Fosse tegen eenige noord-nederlandsche 
geschiedschrijvers, blz. 274-276. — De „Op-comste der Nederlandsche Beroer
ten". Het is zeer twijfelachtig of Pater Aug. van Teylingen S J . de auteur is, 
blz. 276-278. — Misschien Pater Petrus van Steenberghe O.F.M.? Dit is niet 
na te gaan, blz. 278-279. — Strekking van de „Op-comste", blz. 279-280. — 
Eenige boekjes in het Zuiden omstreeks 1635, die betoogen, dat de Noord-Neder
landers rebellen zijn, blz. 280-284. — De „Dissertatio historica" van den Gro
ninger professor Mart. Schookius om deze zuid-nederlandsche opvattingen te 
bestrijden, blz. 284. — Samenvatting, blz. 284. 

SAMENVATTENDE SLOTBESCHOUWINGEN. 

De geschiedschrijvers, ofschoon geographisch verspreid, vormen toch een 
zekere eenheid, omdat zij elkaar kennen, blz. 285. — Zij hebben ieder een geheel 
eigen aard, blz. 285-286. — Eenheid van geest in Keulen, Antwerpen, Atrecht 
en Douai, blz. 287-289. — Eenheid van denken over den opstand, doch nuan
ceeringen in de heftigheid der uitlatingen, vooral na ongeveer 1600; de Kartuizer 
Havensius, blz. 289-290. — Ideeën bij pamflet- en geschiedschrijvers o.a. over 
de calvinisten en over Willem van Oranje, blz. 290-293. — De katholieke auteurs 
zijn koningsgezind, blz. 293-294. — Hoe zij den opstand behandelen, blz. 294-
295. — De oorlog is een burgeroorlog, blz. 295. — De door ons besproken 
schrijvers behoeven niet de gedachten van alle katholieken weer te geven, blz. 
296-297. — Het ingrijpen van Frankrijk in den oorlog ± 1635 verklaart, waar
om de historiografie over den opstand zoo spoedig is geëindigd, blz. 297-298. — 
De bronnen, die de katholieken voor het samenstellen van hun werken gebruik
ten ; hoofdbron is Van Meteren, blz. 298-299. — Twee groepen auteurs : zij, die 
compilatiewerk verrichten, en zij, die hun bronnen goed verwerken; vermoe
delijke oorzaak van dit verschijnsel, blz. 300-301. — In de perscentrales Keulen 
en Antwerpen uitgaven van een „Mercurius", samengesteld uit nieuwsberichten, 
blz. 301-302. — Samenvatting, blz. 302-303. 

BIJLAGEN . . . . 305-308 

REGISTER 309-320 
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Bij het voltooien van dit boek is het ons een aangename plicht op 
de allereerste plaats onzen dank te betuigen aan de „Commissie ter 
uitvoering van het verdrag van intellectueele toenadering tusschen 
Nederland en België". Zij stelde ons in 1937 door het verleenen van 
een subsidie in staat eenige maanden in België te studeeren. Voor de 
bewerking van het tweede hoofdstuk heeft deze studiereis ons buiten
gewoon veel opgeleverd. Tijdens ons verblijf in België hebben wij 
vooral het Algemeen Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek te 
Brussel bezocht. De groóte tegemoetkomendheid en hulp, die wij van 
de ambtenaren dezer instellingen mochten ondervinden, hebben in 
groóte mate tot het welslagen van onze onderzoekingen bijgedragen. 
Om dezelfde reden denken wij eveneens met erkentelijkheid terug 
aan den studietijd, doorgebracht in de Universiteitsbibliotheek te 
Leuven. 

Gedurende vele jaren hebben wij voor het bijeenbrengen van ons 
materiaal telkens weer een beroep moeten doen op de ambtenaren 
van de bibliotheek der Nijmeegsche Universiteit. Dit beroep was nooit 
vergeefsch. Wij voelen ons dan ook gedrongen ter dezer plaatse aan 
hen allen voor de betoonde hulpvaardigheid onzen oprecht hartelij-
ken dank te betuigen. Met name mag de chef van het uitleen-bureau, 
de heer G. F. Mientjes, hier worden genoemd. Hij heeft met een 
nooit uitgeput geduld zich moeite gegeven, waar het gold lastig te 
verkrijgen werken uit binnen- en buitenland te bezorgen. Onze dank 
gaat evenzeer uit naar den Zeereerw. Heer J. Bruggeman te 's-Gra-
venhage, die ons welwillend veroorloofde het onder zijn hoede staand 
archief der Oud-Bisschoppelijke Clerezie te raadplegen. De biblio
theek der Rijks-universiteit te Utrecht heeft ons eenige manuscripten 
voor langen tijd ter beschikking gesteld. De breede opvattingen, die 
in deze handelwijze doorstralen, hebben ons werk aanzienlijk verlicht. 

Eenige malen hebben wij een beroep gedaan op het „Deutsch-
Niederländisches Institut der Universität Köln". Voor de hulp, die 
men ons daar verleende, geven wij ook hier uiting aan onze dank
baarheid. 
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En dan ben ik nog innigen dank verschuldigd aan mijn vrouw. 
Zij heeft niet alleen op zich durven nemen het zeer uitgebreide re
gister samen te stellen en de helpende hand te bieden bij het ver
vaardigen van de verschillende lijsten van benutte werken, doch zij 
heeft mij ook zoo dikwijls door haar warme belangstelling en aan
sporingen nieuwe krachten geschonken om de vele groóte moeilijk
heden te boven te komen. 
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LIJST DER GEBRUIKTE ARCHIVALIA. 

BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief. 

P A P I E R S D ' É T A T E T D E L ' A U D I E N C E . 

No. 848 : Registres, journaux des lettres patentes et mandements ex
pédiés par l'audiencier, Janv. 1619-Déc. 1629. 

No. 1016: Passeports pour personnes, Sept. 1529-8 Dec. 1616. 
No. 1036 : Passeports pour personnes, enregistrés par ordre du Conseil 

Privé, 2 Mai-30 Dec. 1592. 
No. 1040: Passeports pour personnes, 26 Nov. 1594-6 Nov. 1597. 
No. 1236 : Stukken en requesten betreffende verschillende personen. 
No. 1309: Requêtes Janv.-Juin 1629. 
No. 2573 : Lettres patentes délivrées au nom des rois d'Espagne. 
No. 2603: Requêtes 1584. 
No. 2622 : Requêtes Juin-Déc. 1597. 
No. 2654: Requêtes 1624; 1625. 
No. 2656 : Requêtes Janv. 1629-Déc. 1630. 
No. 2657 : Requêtes 1574 à 1667. 

CONSEIL P R I V É , RÉGIME ESPAGNOL. 

No. 1276: Imprimeurs; censure. 
No. 1277: Idem. 
No. 1278: Idem. 

U N I V E R S I T É D E L O U V A I N . 

No. 24 : Quartus liber intitulatorum : du 29 Fév.-31 Août 1569. 
No. 503 : Registrum Disputationum Facultatis Sacre Theologie Studie 

Generalis Lovaniensis, per Comelium Spapium, dicte Facul
tatis bedellum, descriptum : listes des bacheliers et licenciés, 
et Responsiones vacatiales, du 10 Dec. 1562 au 14 Juillet 1578. 

No. 504 : Registrum Contionum, Responsionum, Disputationum [ Fa
cultatis S. Theologiae], de Dec. 1578 à 1605 (sermons, listes 
des bacheliers, licenciés, docteurs et examinateurs). 

No. 505 : Nomina Baccalaureorum Biblicorum, Sententiariorum et For-
matorum (Licentiatorum et Doctorum) a Ven. Facúltate 
Theologiae in Universitate Lovaniensi promotorum ab anno 
1585 ad mensem Martium anni 1619. 

No. 713: Acta facultatis [Artium], Liber Nonus, du 5 Janvier 1572 
au 1er Février 1597. 

No. 714 : Acta facultatis Artium, Liber decimus, du 18 Avril au 30 
Septembre 1613. 
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No. 
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No. 
No. 

No. 
No. 

5927: 
5988: 
6523: 
15704: 
17243 : 

19107 : 
19110: 

BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek. 

No. 5013 : POSTILLON der Waerheit tot waer-schouwinghe, ouer, ende 
teghen, der Neder-landtsche Historie van Emmanuel van 
Meteren. 
J. F. FOPPENS : Bibliothèque Historique des Pays-Bas. 
Brieven aan J. С Gevartius. 
Brieven van E. Puteanus. 
Brieven van en aan L. Torrentius. 
J. B. VERDUSSEN : Annales Antverpienses ab anno 1500 usque 
ad annum 1624, Tomus III . 
Brieven aan E. Puteanus, letter A-B. 
Brieven aan E. Puteanus, letter M-P. 

's-GRAVENHAGE, Algemeen Rijksarchief. 

ARCHIEF DER OUD BISSCHOPPELIJKE CLEREZIE. 

No. 55 : Ingekomen stukken van Tilman Vosmeer over 1602-1607. 
No. 22 (stuk 31) : Brieven aan Sasbout Vosmeer. 

UTRECHT, Bibliotheek der Rijks-Universiteit. 

No. 775 : FRANC. DUSSELDORPIUS : Annales sive historiae de tumultibus 
Belgicis annis 1566-1615. 

No. 836 : A. BUCHELIUS : Epistolarum farrago, 1590-1621. 
No. 844 : APOGRAPHA, excerpta, cet. pleraque manu Am. Buchelii. 

Bevat o.a. : Excerpta ex Annalibus Belgicis mss. Franc. Dus-
seldorpii. 

LITERATUURLIJST. 

I : BESPROKEN HISTORISCHE WERKEN. 

Er zijn soms andere als de hier vermelde uitgaven door ons ge
bruikt. Ter vermijding van verwarring noemen wij die hier niet, 
doch geven dat aan op de plaats waar wij ze behandelen. 

AITSINGËR, M. : De Leone Belgico, eiusque Topographica atque historica 
descriptione liber. Quinqué partibus Gubernatorum Philippi Regis Hispa-
niarum ordine, distinctus, insuper et Elegantissimi illius artificis Fran-
cisci Hogenbergii centum et XLII figuris ornatus; Rerumque in Belgio 
maxime gestarum, inde ab anno Christi M.D.LIX. usque ad annum 
M.D.LXXXV. perpetua narratione continuatus. Michaele Aitsingero Aus
triaco Auetore. Cum privilegio Caesareo Francisco Hogenberg concesso. 
Auctior et locupletior editio. Op de laatste bladz.: Coloniae Ubiorum 
impressit Gerardus Campensis, anno a Christi Salvatoris nostri nativi-
tate millesimo quingentésimo octuagesimo quinto. M.D.LXXXV. 

BEYERLINCK, L. : zie OPMEER, P. 



XIX 

BESARDUS, J. В. : Mercurii Gallobelgici, siue Rerum in Gallia et Belgio potis-
simum Hungaria quoque, Germania, Polonia, Hispania, Italia, Anglia, 
aliisq; Christian! orbis Annum 1600 gestarum Nuncii, Tomus Quintus, 
Librum 20. 21. 22. et 23. comprehendens. Auctore Ioanne Baptista 
Besardo Vesontino. Coloniae Agrippinae Apud Gerhardum Greuenbruch 
Anno M.DC.IIII. 

BURGUKDIUS, N. : Nicolai Burgunda 1С et Professoris Ordinari Codicis in Aca
demia Ingolstadiensi. Historia Belgica ab anno M.D.LVIH. Prostant 
Antverpiae, Apud Gulielmum à Tongris. M.DC.XXIX. 

BUZELIN, J. : Annales Gallo-Flandriae : In quibus per annos fere singulos ab 
annis plusquam mille & trecentis ea omnia enarrantur, quae per Gallo-
flandriam euenere, aut intra fines suos extraue Gallo-flandri gesserunt : 
Ac denique Regum Franciae, qui supremum hie dominium habuere, 
Comitum Flandriae, ad quos haec pertinet ditio, & Tornacensium atque 
Atrebatensium Episcoporum, qui praesertim sacrum in hanc regionem 
habent imperium, series ас successio contexitur. Cum Indice rerum om
nium accuratissimo. Auctore Ioanne Buzelino Cameracensi è Societate 
lesv. Duaci, Ex Officina Marci Wyon Typographi lurati sub signo 
Phoenicis. Anno 1624. Cum gratia et Priuilegio. 

COLINS, P. : Histoire des choses plus mémorables, advenves depvis l'an onze 
cens XXX. ivsques à nostre siècle. Digérées selon le temps et ordre 
qu'ont dominé les Seigneurs d'Enghien, terminez es familes (sic) de 
Luxembourg et de Bourbon. La Page suiuante déclarera plus amplement 
le contenu de ceste Histoire. Par PiERRE COLINS Chevalier & Seigneur 
d'Heetfelde. A Mons De l'Imprimerie François de Waudre', à la Bible. 
M.DC.XXXIV. 

DUSSELDORPIUS, F. : Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales 1566-1616. 
Uitgegeven door R. Fruin. 's-Gravenhage, 1893. 

GAZET, G. : L'Histoire Ecclésiastique du Pays-Bas. Contenant l'ordre et suite 
de tous les Evesques et Archevesques de chacun Diocese, avec un riche 
recueil de leurs faicts plus illustres. Ensemble un catalogue des Saincts, 
qui y sont spécialement honnorez. Les fondations des églises, abbayes, 
prieurez, monastères, colleges et autres lieux pieux ; avec une description 
des epitaphes et armoiries, qui s'y retrouvent. Un ample récit des his
toires miraculeuses y advenues, et plusieurs autres choses tres-dignes 
de remarque. Plus la succession des comtes d'Arthois, et les choses 
memorables arrivées de leur temps. Par feu d'heureuse memoire M. 
Guillaume Gazet, en son vivant Chanoine de l'Eglise Collegiale de Saint 
Pierre à Aire, et Pasteur de S. M. Magdalaine à Arras. A Valenciennes 
Chez Jean Vervlyet, à l'Enseigne de la Bible d'Or M.DC.XIIII. 

HAER, F. VAN DER : De initiis tumultuum belgicorum ad serenssimum D.D. Ale-
xandrum Farnesium Parmae et Placentiae Ducem Libri Duo : Quibus 
eorum temporum Historia continetur, quae a Caroli Quinti morte, usque 
ad Ducis Albani aduentum, imperante Margareta Austria, Parmae et 
Placentiae Duce, per annos novem in Belgio extiterunt. Duaci, Ex offi
cina loannis Bogardi M.D.LXXXVII. 
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HARAEUS, FR. : Annales Ducum seu Principum Brabantiae totiusq. Belgii Tomi 
tres quorum primo solius Brabantiae, secundo Belgii uniti Principum 
res gestae; tertio Belgici tumultus usque ad Inducías anno M.DC.IX 
pactas, enarrantur. Cum ducum seu principum imaginibus et brevi rerum 
per omnem Europam illustrium narratione. Antverpiae, ex officina Plan-
tiniana Apud Balthasarem Moretum et Viduam Johannis Moreti et Io. 
Meursium. M.DC.XXIII. 

HEUTERUS, P. : Rerum Burgundicarum libri sex, in quibus describuntur res 
gestae Regum, Ducum, Comitumque utriusque Burgundiae... Quorum 
postremus liber, qui est sextus, continet Genealogías familiarum... Auc-
tore Ponto Heutero Delfio. Antverpiae, Ex officina Christophori Plan-
tini MDLXXXIIII. 
Rerum Belgicarum libri quindecim, quibus describuntur pace belloque 
gesta a principibus austriacis in Belgio,.. . Continenter hoc Opere ex 
potissimum quae hactenus ab aliis sunt omissa, aut obiter tantum nar
rata. Praemissus est Operi libellus singularis de vetustate ac nobilitate 
familiae Hapsburgicae ac Austriacae... Antverpiae Ex officina Martini 
Nutij, ad insigne duarum Ciconiarum MDXCVIII. Cum Grada et Privi
legio. 
Ponti Hevteri Praepositi Arnhemensis Rerum Avstriaco-Belgicarvm 
Tomus Secundus, Secessiones continens Bélgicas, Nunc primum publica 
luce donatus. Dit werk is uitgegeven in de Opera Omnia van 1651. 

ISSELT, M. AB : Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno salutis 
MD. usque in annum MDLXXIHI ex optimis quibusque Scriptoribus 
congestus, per F. Laurentium Surium Carthusianum. Nunc vero recens 
ab anno MDL,XX auctus, et ad annum MDLXXXVI opera et studio 
Michaelis ab Isselt Amorfortii, perductus. Cum Indice copiosissimo. 
Coloniae. Apud Geruinum Calenium, et haeredes loannis Quentelii, 
Anno MDLXXXVI. Cum gratia et privilegio Imperiali in decennium. 
Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, a capta Antwerpia, hoc 
est, ab Augusto mense anni 1585 usque ad Septembrim anni 1586 ex 
varus scriptis editisque libellis diligenter congestus. Per Michaelem ab 
Isselt Amorfortium. Coloniae Apud Godefridum Kempensem Anno 
MDLXXXVI. 

Mercurius Gallo Belgicus, sive, Rerum in Gallia et Belgio potissimum : 
Hispania quoque, Italia, Anglia, Germania, Polonia, vicinisque locis ab 
anno 1588 usque ad Septembrim anni praesentis 1592 gestarum, Nun
cius. Opusculum in quinqué libris, qui totidem annos complectuntur, 
divisum; auctore D. M. Jansonio Doccomensi Frisio. Coloniae Agrip-
pinae Apud Godefridum Kempensem Anno MDXCII. 
Mercurius Gallo Belgicus,... ab anno 1588 usque ad Martium anni 
praesentis 1594 gestarum, Nuncius. Opusculum, in sex libris, qui totidem 
annos complectuntur, divisum; auctore D. M. Jansonio, Doccomensi 
Frisio. Editio altera, ab infinitis mendis repurgata, plurimis per sin-
gulos libros historiis aucta, et hue usque continuata. Coloniae Agrippinae, 
Apud Godefridum Kempensem. Anno MDXCIV. 
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Mercurii Gallobelgici : sive, Rerum in Gallia et Belgio potissimum : 
Ungaria quoque, Germania, Polonia, Hispania, Italia, Anglia, aliisque 
Christiani orbis Regnis et Provinciis a lulio mense anno 1593 usque 
annum 1595 gestarum Nuncii Tomus Secundus, Quatuor libros 7. 8. 9. 
et 10 comprehendens. Auctore D. M. Jansonio Doccomensi Frisio. Co
loniae Agrippinae Apud Godefridum Kempensem. Anno MDXCV. 
Mercurii Gallobelgici : sive, rerum in Gallia et Belgio potissimum : Un
garia quoque, Transylvania, Turcia, Polonia, Germania, Italia, Hispania, 
Anglia, aliisque Europae Regnis et Provinciis ab anni 1594 mense Julio, 
usque ad annum 1596 gestarum Nuntii Tomus tertius : Librum XI, 
XII, XIII, XIIH et XV comprehendens. Cum Appendice Ab initio 
anni 1596 usque ad mensem lunium producta. Opera et studio D. M. 
lansonii Doccomensis Frisii. Coloniae Agrippinae Apud Godefridum 
Kempensem Anno MDXCVI. 
Sui temporis historia, in qua res toto orbe terrarum gestae, tum prae-

·; cipue motuum Belgicorum sub Philippe II Hispaniarum Rege etc. con-
citatorum origo et successus usque ad annum MDL,XXXVI perspicue 
et accurate describuntur. Cum indice rerum et verborum copiosiss. 
Coloniae Apud Arnoldum Quentelium Anno MDCII Cum gratia et 
Privil. S. Caesareae Maiestatis. 

JANSONIUS, P. A. : Mundus Furiosus, sive narratio rerum a mense Aprili, anni 
MDXCVI usque ad Autumnum Anni MDXCVII tota Europa gestarum, 
Libris tribus comprehensa. Auctore P. A. Jansonio. Coloniae Apud 
Gerardum Greuenbruch Anno MDXCVII. 
Mundi furiosi sive P. A. Jansonii narra [tio] nis rerum tota Europa 
gestarum, continuatio ab anno 1597 usque ad annum praesentem 1600. 
Coloniae Apud Gerhardum Greuenbruch Anno M.DC. 
Mercurii Gallobelgici : siue. Rerum in Gallia et Belgio potissimum : 
Ungaria quoque, Germania, Polonia, Hispania, Italia, Anglia, aliisque 
Christiani orbis Regnis et Prouinciis, ab Anno 1596 usq; ad Annum 
1598 gestarum. Nuncii, Tomus Quartus. Librum 16. 17. 18. 19. com
prehendens : Auctore P. A. lansonio. Coloniae Agrippinae Apud Gerar
dum Greuenbruch Anno M.DC.III. 
Mercurii... Tomus Quìntus, zie J. B. BESARDUS. 

Mercurii Gallo-Belgici. Siue... ab Anno 1600 usq; ad Annum 1603 
gestarum. Nuncii Tomus sextus. Librum 24. 25. 26. comprehendens... 
Anno M.DC.VIII. 
Mercurii... ab Anno 1603 usq; ad Annum 1605 gestarum. Nuncii Tomus 
septimus. Librum 27. 28. 29. comprehendens... Anno MDC.VIII. 
Mercurii... ab Anno 1606 usque ad Annum 1608 gestarum Nuncii 
Tomus Octavus, Librum 30 comprehendens... Anno MDC.VIII. 
Mercurii... duobus his proximis Annis, scilicet 1607 et 1608 gestarum. · 
Nuncii Tomi Octavi Pars secunda. Librum 31 comprehendens... 
Anno MDCVIII. 
Mercurii... a Septembri prioris M.DC.VIII ad Aprilem huius M.DC.XI 
gestarum Nuncii Tomi Octavi. Pars Tertia Librum 32 comprehendens... 
Anno M.DC.IX. 



XXII 

Mercurii... duobus proximis annis, scilicet 1609 et 1610 usque ad prae-
sentes nundinas vernales gestarum Nuncii Tomi Octavi Pars Quarta 
Librum XXXIII. complectens, Auctore Jansonio D.... Anno M.DC.XI. 
Mercurii... ab Anno 1610 usq, ad Annum 1613 gestarum. Nuncii Tomus 
Nonus. Auctore P. A. Jansonio... 1613. 
Mercurii... ab Anno 1613 usque in Annum 1615 gestarum nuncii Tomus 
Decimus Librum 35 comprehendens... Anno 1616. 
Mercurii... ab Anno 1615 usque in Annum 1618 nuncii Tomus Unde-
cimus Librum 36 universi Operis complectens... Anno 1617. 

LOCRIUS, F. : Chronicon Belgicum ab anno CCLVIII ad annum usque MDC 
continuo perductum. Tomi tres. Atrebati Ex officina Guilielmi Riverii 
sub signo Boni Pastoris MDCXVI Cum Privilegio. 

MEERBEECK, A. VAN : Chronijcke vande gantsche vverelt ende sonderlinghe vande 
seventhien Nederlanden; Begrijpende de tweedrachten, oorlogen, velt-
slagen, belegeringen ende inneminghen van landen ende steden, ende 
alle andere ghedenckvveerdighste saken, die geschiedt zijn vanden tijt 
des Keysers Caroli V af, M.D. tot het jaer onses Heeren M.DC.XX. 
Seer ghetrouwelick uyt verscheyden Acten ende gheloofweerdige schrij
vers vergadert ende beschreven door M. Adrianus van Meerbeeck van 
Antwerpen, T'Antwerpen By Hieronymus Verdussen in de Cammer-
straet inden rooden Leeu. M.DC.XX. 

Tonneel der wtvaerden van Ferdinandus Coninck, Carolus Keyser, Phi-
lippus den tweeden, Rudolphus den tweeden, Philippus den derden, 
Mitsgaders T'leuen, overlijden ende begravinghe van Albertus den Godt 
vruchtigen Ertz hertoge van Oostenryck, Hertoghe van Bourgoigne, 
Brabant etc. Vergadert by M. Adriaen van Meerbeeck van Antwerpen. 
Tot Brussel, by Ferdinande de Hoeymaker / woonende inde Heuvel-
straet / inde dry Goddinnen. Met Gratie ende Priuilegie voor 12 jaren. 
1622. 

Nederlandtschen Mercurius oft waerachtich verhael vande geschiede
nissen van Nederlandt / ende oock van Duytschlandt / Spaengien / 
Italien/Vranckrijck ende Turckijen. Sedert den lare 1620 tot 1625. 
In Dry deelen ghedeylt. Beschreuen door Mr. Adriaen van Meerbeeck 
van Antwerpen. Tot Brussel. By Ian van Meerbeeck, inde Putterije, 
in S. Anna. MDCXXV Met Gratie ende Privilegie. 

MiRAEus, Α. : Rerum Belgicarum Annales In quibus Christianae Religionis, & 
variorum apud Belgas Principatuum origines, ex vetustis tabulis Prin-
cipumq; diplomatibus hauste, explicantur. Aubertus Miraeus Bruxell. 
publici iuris faciebat. Bruxellis Apud Ioannem Pepermannum, Biblio-
polam iuratum, Typographumque civitatis, sub Bibliis aureis. Zonder 
jaar [1624]. 

OPMEER, P. : Historia Martyrum Batavicorum sive Defectionis a fide maiorum 
Hollandiae initia : duas in Decades distribuía, auctore Petro Opmeero 
Amstelredamo Baiavo. Praemittitur Hieronis Scoti in Hollandia Mar
tyrium celebratum XVII Augusti; prosa et carmine : Antehac numquam, 
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ne a Surio quidem, editum. Coloniae Sumptibus Bernardi Gualtheri et 
Petri Henningii. Anno M.D.C.XXV. 

OPMEER, P.-BEYERLINCK, L· : Opus Chronographicum orbis universi a mundi 
exordio usque ad annum MDCXI. Continens historiam, icones, et elogia, 
summorum Pontificum, Imperatorum, Regum, ас virorum illustrium; 
in duos Tomos divisum. Prior Auctore Petro Opmeero Amstelrodamo 
Baiavo à condito Orbe ad suam usque aetatem bono publico a Petro 
Fil. evulgatus. Posterior Auctore Laurentio Beyerlinck cive et canonico 
Antverpiano. Antverpiae, ex Typographeio Hieronymi Verdussii 
СІО.ІЭ.СХІ. 

l i : BESPROKEN PAMFLETTEN. 

De nummers hebben betrekking op den cataloog van Knuttel. De 
andere pamfletten-catalogi leverden ons niets belangrijks op. 

155 Panicvs tvmvltvs, rebvs in Belgio pacatis, ac mire tranquillis, quorundam 
improbitate iniectus : Auctore F. Petro Bacherio Gandensi, Sacrae Theo-
logiae Licentiate. Antverpiae. Ex officina Chr. Plantini. M.D.LXVII1. 

370 Epistola Michaelis Bau,... De Statuum inferioris Germaniae vnione cum 
iis, qui praeter omnium hactenus haereticorum morem, se Desertores 
Romanae Catholicae religionis vocant : Et de Juramento, quod eorum 
iussu à clero et monachis exigitur. Lovanii, Apud Petrum Zangrium 
Tiletanum,... M.D.LXXVIII. 

383 Remonstrance avx habitans dv païs bas, declarant amplement les vrays 
moyens pour les induire à demeurer constans en leurs deüe obéissance. 
Par Brachmus damuis, Seigneur d'Hilorue. 1578. Aan het einde: Im
primé à Reims, par N. Martin. 1578. 

467 Lettre d'vn gentilhomme, vray patriot, a Messievrs les Estatz Generaulx 
assemblez en la Ville d'Anuers. Z.n.v.pl. en v.dr. M.D.LXXIX. 

468 Rcsponce a vn libelle fameux nagveres pvblié contre Monseigneur le 
Prince d'Orenges, et intitulé Lettres d'un gentil-homme vray patriot etc. 
Faicte par Philippe de Marnix, Seigneur du Mont Ste. Aldegonde Con-
seillier d'Estat, A Messieurs les Estats generaulx du pays-bas. Auec ledit 
libelle icy joint à la fin. Imprimé en Anuers, chez Giles vanden Rade. 
L'An M.D.LXXIX. 

488 Corte Verclarijnghe van den zwaren peryckelen ende elenden, in den 
wclcken die Inwoenders der Nederlanden souden moghen vallen, in dien 
men aenname dat voornemen van den Articulen ende conditien des Pays 
van Colen, nu int licht ghecommen, ende ghesaeijt door dése gheheele 
Landen : Ende is verboden by der Ouerheyt van der Stadt van Vtrecht, 
die voornoemde Articulen wt te deelen, ofte eenighen persoon ooek daer 
toe te brijnghen dat hy die selue soude aennemen. Ghedruct door or-
donnantien ende beuel van den voorsz. Heeren. Z.n.v.pl. en v.dr. 1579. 

490 Sommiere Verclaringhe vande Sware perikelen ende miserien die den 
Ingesetenen van dese Nederlanden te verwachten souden hebben, soo 
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verre het concept vande artikelen, ende conditien vande Pacificatie tot 
Coelen vytgegeven, ende voorts al omme in dese landen gestroyt, ge-
volcht ende aengenomen worde : Ende is verbot byde Magistraet der 
Stadt Vtrecht gedaen vande selue artikelen niet te mogen onder die 
gemeynte wtdeylen, enz. (Met het drukkersmerk van W. Silvius op den 
titel.) Tot Leyden. By M. Wil lem Silvius. Anno 1579. 

493 Een goede Vvaerschouwinghe voor den Borgheren, ende besonder dien... 
van Antwerpen, Dat sy hen niet en souden laten verlocken met... de 
bedriechlijcke Artijkelen van peyse, onlancx ghecomen van Cuelen... enz. 
Ghedruckt. Z.n.v.pl. en v.dr. in... M.D.LXXIX. 

494 Viri pietate, virtvte, moderatione, doctrinaque, Clarissimi; Dialogus de 
Pace. Rationes; quibus Belgici tvmvltvs, inter Philippvm Serenissimum... 
Hispaniae Regem, et Subditos, hoc rerum statu, componi possint : expli-
cans. СІЭ.ІЭ.І Х Х І Х . Calend. Septemb. Z.n.v.pl. en v.dr. 

498 Grondelycke Onderrichtinghe aen de gemeene Inghesetenen van Neder-
landt. Van tgroot gemack oft ongemack dat te verwachten staet, indien 
men den Peys na sulcker Artykelen, als by de Cuervorsten, Vorsten,... 
geraemt sijn, aenneemt, oft affslaet... Cuelen by-Nicolaes van Roode-
kirch,... 1579. 

499 L,es Traictes faicts a Cologne, povr parvenir a vne reconciliation generale 
des pays bas auec Sa Maiesté Catholique... A Dovay,... Jean Bogard,... 
с Ь . Ь Х Х Х І Х . 

500 Clare Vertoninge ende bericht der Articulen ende Conditien nv onlancx 
tot Cuelen inde Vrede-handel byden Churfursten, Fürsten ende andere 
Keyserlycke Maiesteyts Ghesanten, gheproponeert. Z.n.v.pl. en v.dr. 
M.D.Lxxix. 

502 Antvvoorde op de clare verthooninghe der Artykelen, ende Conditien 
des vredens, byden Churfursten, Fürsten, ende andere Keyserlycke 
Maiest. Gesanten gheproponeert. Oock mede Op de Kurtze Anzeigung 
in hoochduytsche sprake gestelt. Z.n.v.pl. en v.dr., M.D.LXXIX. 

513 Discovrs svr les trovbles et misères de ce temps: et des moyens qu'il faut 
tenir pour les appaiser, et y mettre fin. A Dovay... Jean bogard..., à la 
Bible d'or. 1579. 

514 Ad Belgii ordines exhortatoria ad pacem oratio: Qua, belli cavsis, et 
rebvs, quae inter ordines, et Auriaci Principem actae sunt, summatim ex-
plicatis, quid pacem hactenus impedierit, quidque earn promouere debeat, 
ostenditur. Z.n.v.pl. en v.dr. Anno c b b L X X I X . Non. Octobr. 

541 Epistola ad dominvm Petrvm a Melodono Principem Espinoy, qva agitvr 
ervdite de cavsis et rationibvs cur à societate Principis Auraici necessario 
Catholicis fuerit discedendum, et ad clementissimum Dominum suum 
Regem Catholicum redeundum : ens. Dvaci, Ex officina Joannis Bo-
gardi..., anno M.D.LXXX. 

543 Le Retovr de la Concorde avx Pays Bas. Par le retour de Madame. 
A Mons en Hainault, Chez Rutger Velpius... 1580. 

544 Discovrs veritable tovchant plvsieurs affaires d'estat, povr la jvstification 
des bons et fidèles svbiectz de sa maieste catholique. A Dovay,... Jean 
Bogard... l'An 1580. 
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565 Bartholomaei Honorii Leodii. P. H. Admonitio. Ad fratres inférions 
Germaniae. Aan het einde: Syluaeducis Excudebat Joannes Schoefférus. 
Z.j. 

606 Michaelis Bau in sacra Theologia Regii Professons,... de Juramento 
Antwerpiae in domo ciuica concepto et comprobato 12. Aprilis Anni 
1582. quod iussu Ducis Alenzonij à ciuibus exigitur, Epistola ad dominum 
Doctorem Petrum Castillo... Lovanii, Apud Petrum Zangrium Tiletanum. 
M.D.LXXXII. Cvm gratia et privilegio. 

608 Brevis per conclvsiones aliqvot dedvctio, qua demonstratur eorum crimen, 
qui nouo et fictitio Brabantiae duci juramentum praestant obedientiae et 
auxilij, aduersus Hispaniarum Regem et ei adhérentes. Auetore Joanne 
Lensaeo Belliolano, Sacrae Theologiae Regio Louanij Professore. Lova-
nii, Apud Petrum Zangrium Tiletanum. M.D.LXXXII. Cvm gratia et 
privilegio. 

648 Claer Bewijs, dat den Prince van Orangien de oorsake ende iersten 
oorspronck is gheweest van dese langduerighe allende ende tweedrach-
ticheyt: Oock mede culpabel ende deelachtich gheweest te zijn van den 
grouwelijcken aenslach by den Francoysen opde Stadt van Antwerpen 
voorts-ghekeert den xvij. Januarij, int Jaer M.D.LXXXIII. enz. Z.n.v.pl. 
en v.dr. (Loven, By Jan Maes?) M.D.LXXXIII. 

694 In honorem inclyti herois, Balthasaris Gerardi, tyrannidis Auraicae for
tissimi vindicis, Carmen: quo et Guilielmi Nassauij Principis Auraici 
caedes, et percussoris tormenta, copiosius in secunda hac aeditione, quam 
in prima fuerant descripta, enarrantur. Authore T.G.A.V.B. Lovanii, 
apud Joannem Masium,... M.D.LXXXIX. Cvm gratia et privilegio. 

889 De expedita Hollandiae, Zelandiae, et ditionis Vltraiectensis expvgnatione. 
Ad Serenissimum Regem Hispaniarum, et Illustrissimos eius Principes: 
brevis consvltatio... Lvxembvrgi, M.D.LXXXXI. 

898a Discours Svr l'Estat des Pays Bas. Auquel sont deduictes les causes de 
ses troubles, et calamitez, et leurs remedes: Par Maximilian de Wigna-
court, gentil-homme de sa Maiesté... A Arras. De l'Imprimerie de Guil
laume de la Riuiere. M.D.XCIII. 

940 Joh. Bemartii de Lirani oppidi ab Hollandis occupati, per Mechlinianos 
et Antverpianos admirabile liberatione Commentariolus. Una cum brevi 
narratione de Origine et progressu Calamitatum Belgii. Editio secunda. 
Lovanii, Ex officina Joannis Masii, Typog. Jurati. Anno oo . I D . X C V I . 

955 Beclach van Een treffelycke persoone, beminder vande weluaert ende 
ruste des gemeenen vaderlants, ouer die tyrannie ende geweit der gene
rale Staten vanden vereenichde Nederlanden, claerlyck blyckende by hunne 
placcaeten ende namentlyck by d'leste vanden iiij. Aprilis M.D.XCVI. 
Gesonden vvt 'sGrauen-hage in Hollant aen eenen goeden vriendt tot 
Antwerpen. Z.n.v.pl. en v.dr. M.D.XCVI. 

1024 Max. Vignacvrtii Patrit. Nvbilib. C.R.M. Adlecti in res Bélgicas 
ΔΕΙ'ΝΩΣΙΣ. Qua summa euentuum ab initio tumultuum descripta; sedi-
tionum et calamitatum caussae recensentur: et iisdem sua remedia, ad 
felicem Remp. in veri Principis Imperio instaurandam, subiiciuntur. Ad 
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Sereniss. Philippvm Hispaniarum Principem. Antverpiae, Ex officina 
typogra. Andreae Baxcij. 1598. Cum superiorum permissu. 

1026 Poeme. Advis povr la paix de la Belgique. A son Altesse. Par Leon de 
Meyere d'Anvers. A Anvers, De l'Imprimerie d'Amoult Coninx. L'An 
M.D.XCVIII. 

1155 Den vredsamen Hollander Inhoudende een vvaerschouvvinghe aen de 
geune die noch in vvaepen syn. Z.n.v.pl. en v.dr. Gedruckt int Jaer 1600. 

1161 Nyen Jaer Voor die van Hollant, etc. Dienende voor Antwoorde op 
zekere Reffereyn, onder naem van eenen droom aldaer vuytghegeuen, 
ende met verscheyden schimpige figueren geprint tot Amsterdam, nopen
de de geschiedenisse van Nyeupoort. Eensamentlijck een corte antwoorde 
op zekere valssche historie, den Paters vanden Jesuiten naegheschreuen. 
Ghedruct tot Louen by Jan Maes,... M.D.CI. 

1170 Verhael Van eenen Tsamen-sprekinge, gehouden tusschen een Courtisan 
oft Houelinck ende een Borgere, nopende den tegenwoirdighen staet van 
Nederlant. Gedruct tot Louen by Jan Maes, Gesworen Boeckprinter, Int 
Jaer M.D.CJ. 

1196 Beantvvoirdinge van zekeren Brief f der Staten van Hollant: den vij. 
Junij in dit Jaer M.D.C.IL gheschreuen aende Heeren Staten vande 
ghehoorsame ende ghetrouwe Prouincien van Nederlandt. Door zekeren 
Liefhebbere des Vaderlants. Z.ti.v.pl. en v.dr. (Rutgeert Velpiusf) Ghe-
druckt Int Jaer ons Heeren M.D.C.II. 

1197 Domp-hooren der Hollanscher Fackel, Tot blusschinghe des Brandtbriefs 
ende Missiue die onlancks met de volle Mane vut S'Grauenhaghe ghe-
schoten wierden. Tot Landt-vit, By Colophon van Bacharach, inde Sterre 
metten steerte, Int Jaer xvj. hondert, twee. (Te Brussel bij R. Velpius 
of te Leuven bij J. Maes.) 

1928a Onpartij dighe Verclaringhe der oorsaken Des Nederlantschen Oorloghs 
sedert t'Jaer 1566, tot 1608 t'samen van de principale Lantsprivilegien. 
Oock wat Nieus van de eerste palen van Hollant. Door M. Francis 
Verhaer, van Vtrecht. t'Hantvverpen, Bij Gheleyn Janssens, 1612. 

2174 Pro Ευτραπελία serijs interpositâ Per... Isabellam Claram Evgeniam, Re-
giam Ex Hispania Progeniem, Archidvcem Avstriae, Principem ditio-
num Belgicae inferioris. Apologia Maxaemiliani, Vignacortii... Lovanii, 
Ex Officina Gerardi Rivii, СІЭ.ІЭС.Х . 

3609 Den Neder-landtschen VVaer-segger Ghetrouvvelijck over-gheset. Door 
B.B.B.B. In den welcken middelen voor-ghehouden worden om tot een 
eynde der Neder-landtscher oorloghen te komen. Nae de kopye ghedruckt 
T'Amsterdam, By Joris Veseler ende Broer Jansz. z.j. [1625]. 

3678 Veridicvs Belgicvs, qvem avctor avxit, recensuit: e belgico latinvm red
didit An. Dr. Accessit Apocalypsis Batavica, item auctior, emendatior. 
Z.n.v.pl. en v.dr.... M.DC.XXVI. 

3743a Civilivm Apvd Belgas Bellorvm initia, progressvs, finis optatvs; in qvam 
rem remedia a ferro et pace praescripta, Fidei, Patriae, Orbis bono. 
Z.n.v.pl. en v.dr. (Antwerpen, M. Nutius) Anno... M.DC.XXVII. 

Behalve deze pamfletten uit den cataloog van Knuttel hebben wij ook de vol
gende boekjes gebruikt, die als pamfletten zijn aan te merken. 
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AuDOMAEO, P. a. ST. : Declaratio caussarum ob quas Belgium gravissimis pre-
mitur calamitatibus cum demonstratione remedii adversus easdem effi
cacissimi. Auctore V. P. F. Petro a S. Audomaro, alias de Wallon-
capelle, Religioso instituti D. Benedict!, ex monasterio Sancii Winnocii. 
Coloniae, apud Maternum Cholinum, 1582. 

FOSSE, J. DE LA : Haeresis ac rebellio Hollandorum Gvillielmo Principi Auriaco 
asserta. Ab anno 1559 usque ad obitum eius 1584. Subnectitur Regum 
Hispaniarum a Burgundis et Avstriacis in singvlas Belgicae provincias 
plenum jus et dominium. Auctore Ioanne de la Fosse, lurisconsulto 
Belga. Bruxellae Apud Godefredum Schvvartium 1644. Cum gratia et 
Priuilegio. 

GRAMINAEUS, T H . : Relatio ad sacram Caesaream Maiestatem, eorum, quae per 
suae Maiestatis commissarios in negotio Pacificationis Belgicae, Coloniae 
peracta sunt, Anno M.D.LXXIX. Ex Germanico in L,atinum sermonem 
traducta. Coloniae Apud Ludouicum Alectorium, et haeredes lacobi 
Soteris. M.D.LXXIX. 

HALL, R. : Opuscula quaedam his temporibus pernecessaria. De tribus primariis 
causis tumultuum belgicorum, ad illustrissimum D. D. Ludovicum à 
Berlaymont, Archiepiscopum et Ducem Cameracensem, etc. libelli tres. 
Contra coalitionem multarum religionum, quam liberam religionem vo-
cant, ad R. in Christo patrem, D. Arnoldum de la Cambe, diet. Ganthois, 
Abbatem Marcianensem, tractatus unus. Libellus exhortatorius ad pacem 
quibusvis conditionibus cum rege catholico faciendam, ad R. D. D. Jaco-
bum Froye, Abbatem Hasnoniensem. Auctore Ricardo Hall, Doctore 
theologo. Duaci, (J. Bogard) 1581. 

LENSAEUS, J. : De unica religione studio catholicorum principum in república 
conservanda. Liber unus. Coloniae Agrippinae, Apud Godefridum Kem-
pensem, Anno MDLXXIX. 
Oratio contra Ψευδοπατριότας, hoc est Romanae ecclesiae desertores, qui 
se solos patriae veros amatores esse falso iactitant. Coloniae, apud Ma
ternum Cholinum, MDLXXX. 

LOCRE, F. DE : Discours de la noblesse auquel par une conference des familles 
de Castille, France et Austriebe, avec l'Église Catholique, est descou
verte l'infamie de l'heretique. Par M. Ferry de Locre, Pasteur de S. 
Nicolas en Arras. A Arras, De l'imprimerie de Guillaume de la Riviere, 
à l'Enseigne du Bon Pasteur. MDCV. 

Loos, С. : De tumultuosa belgarum rebellione sedanda : ad christiani orbis prin
cipes, et cunctos publicae ac christianae tranquillitatis amantes, Brevis 
consultatio. Luxemburg!, 1579. 

OP-COMSTE der Neder-lantsche Beroerten. Zachar. I. v. 12. Heere der Heyr-
. scharen, hoe lange en suldy niet ontfarmen Jerusalem, ende der Steden 

van luda, op de welcke ghy vergrämt zijt? Dit is nu het seventighste 
Jaer. Door Eenen Liefhebber des waerheydts ende der zielen Saligheydt. 
Tot Munster, By Cornells Du lardin, Anno M.D.C.XLH. 

PAMELIUS, J. : lacobi Pamelii Archidiaconi Avdomarensis, de Religionibus diuer-
sis non admittendis in vno aliquo vnius Regni, Monarchie, Prouincie, 
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Ditionis, Reipublicae, aut Ciuitatis loco, Ad Ordines Belgij Relatio. 
Antverpiae, Ex officina Christophori Plantini, Architypographi Regij. 
M.D.LXXXIX. 

[PETIT, J. F. LE] : Responce au poeme d'advis pour la paix Belgique composé 
par Léon de Meyere d'Anvers, dédié au Cardinal Albert d'Austrice, de 
l'imprimerie d'Amout Conincks 1598, avec previlege pour six ans, signé 
de Buschere, joinct cy après. A' la Srie Des Provinces Belgiques Vnies. 
Par Théophile. Hors De Rome. Sans previlege du Pape pour six ans, 
sauf demy quart. Z.n.v.pl., v. dr. en v.j. [1598]. 

PETRI, С. : De Christian! Principis officio, et quae secundum conscientiam ex 
sacris Uteris ei debetur obedienta, Ad Reverendiss. et Illustriss. Prae-
sules, ac sacri Imperii Principes, Caesareae Majestatis Commissarios 
in conf iciundae pacis negotio nunc Coloniae praesentes : Tractatus huic 
tempori accomodus, perutilis ac necessarius. Coloniae, Apud Maternum 
Cholinum, MDIvXXX. 

SCHOOKIUS, M. : Martini Schookij Professons Ordinarij in Academia Groningae 
& Omlandiae Dissertatio historica ex rerum gestarum luce expendens 
Justitiam Belli Belgici, occurensque iis, quae ab aliis contra earn sunt 
mota, Groningae, Typis Samuelis Piemanni, Typographi, Anno 1647. 

VERNULAEUS, N. : Dissertatio oratoria armorum batavicorum adversus catholi-
cum regem, Principem suum. Inter duos oratores Batavum, et Belgam 
Catholicum. Accedit tertius Cineas Pacificus qui pacem cum rege ineun-
dam suadet. Stylo Nicolai Vemulaei. Lovanii, Apud lacobum Zegers. 
Cum Privilegio 1637. 

[VERSTEGEN, R . ] : Theatrum Crudelitatum Haereticorum nostri temporis. Ant-
werpiae, apud Adrianum Huberti, Anno M.D.LXXXVII. Cum privi
legio. 

VRANCK, F. : Wederlegginghe van een seker Boecxken / uyt ghegheven by Fran-
chois Verhaer, ghenaemt Onpartijdighe verclaringhe der oorsaken vande 
Nederlantsche Oorloghe, sedert den lare 1566 totten lare 1608 toe. Door 
Fr : Vranck, Raet was inden hoogen Rade van Hollant / Zeelant ende 
West-Vrieslandt. Tot Breda. Ghedruct by Steven Wylicx, woonende op 
het groóte Kerckhof / Anno, 1618. 
Pro libértate ordinum Belgii Vindiciae sive refutatio libri Francisci 
Verhaer Archi-ducum Historici, cui titulum fecit Sincera declaratio 
causarum Belli Belgici scripta iam-pridem Belgico sermone a Francisco 
Franck curiae Hollandicae consiliario praestantissimo ; nunc vero Lati-
nitati donata a Daniele Johannide Snecano. Franekerae, Apud Joannem 
lyamrinck, Ordinum Frisiae et eorundem Academiae Typographum, 
Anno 1620. Prostant apud Danielem Johannidem Bibliopolam Frane-
keranum. 
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I I I : VOORNAAMSTE GERAADPLEEGDE LITERATUUR. 

ALLARD, H. J. : Augustinus van Teylingen's „Opcomste der Nederlantsche be
roerten". I n : Het jaarboekje van J. A. Alb. Thijm 53 (1904), biz. 
65-101. 

ANDREAS, V. : Bibliotheca Belgica in qua Belgicae seu Germaniae Inf erioris 
Provinciae, Urbesque Viri item in Belgio Vita Scriptisque clari; et 
librorum nomenclatura. Lovanii, Apud Henricum Hastenium, 1623. 
Bibliotheca Belgica. De Belgis vita scriptisq. claris, praemissa Topo-
graphica Belgii totius seu Germaniae Inferioris descriptione. Editio re-
novata, et tertiâ parte auctior. Lovanii, Typis Jacobi Zegers, 1643. 

ARCHIEF VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM UTRECHT: 1 (1874)-
heden. 

AUBIN, H., e.a. : Geschichte des Rheinlandes von der ältesten Zeit bis zur Gegen
wart. I : Politische Geschichte. Essen a. Ruhr, 1922. 

BACKER, A. DE-SOMMERVOGEE, C. : Bibliothèque des écrivains de la Compagnie 
de Jésus. Nouvelle édition. 10 dl. Bruxelles-Paris, 1890-1909. 

BIOGRAPHIE NATIONALE DE BELGIQUE. 26 dl. Bruxelles, 1866-1938. 
BLOK, P. J. : Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. 4 dl. Derde druk. 

Leiden, 1923-1926. 
BONT, B. J. M. DE : Het Katholieke Amsterdamsche Patriciaat der XVIIe en 

XVIIIe eeuw. III. Petrus van Opmeer, Amsterdammer en zijne „His
toria Martyrum Batavicorum". I n : De Katholiek 117 (1900), blz. 197-
210. 

BRANTS, V. : La Belgique au XVII e siècle. Albert et Isabelle. Études d'histoire 
politique et sociale. Louvain-Paris, 1910. 

BRAUNSBERGER, О. : Epistulae et acta P. Canisii. 8 dl. Friburgi Br., 1896-1923. 
Die Kölner Kartause. Erinnerungen aus alter Zeil. In : Stimmen der 
Zeit 94 (1918), blz. 134-152. 

BREEN, J. С. : Р. С. Hooft als schrijver der Nederlandsche Historiën. Amster
dam, 1894. 

BROM, G.-HENSEN, A. H. L. : Romeinsche bronnen voor den kerkelij k-staat
kundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw. 's-Gravenhage, 
1922 ( = R.G.P., Gr.S. dl. 52). 

BROUWER, J. : De achtergrond der Spaansche mystiek. Zutphen, 1935. 
BUCHELL, A. VAN : Diarium. Uitgegeven door Dr. G. Brom en Dr. L. A. van 

Langeraad. Amsterdam, 1907 ( = Werken v. h. Historisch Genootschap, 
3e Serie, no. 21). 

BUGGE, J. : Necrologium Diócesis Harlemensis. I n : De Katholiek 60 (1871), 
blz. 57-79; 335-351. 

BURGER, С J. Jr. : Op welke zeekaart vaart het Schip van Patientie? I n : Het 
Boek, 2e Reeks, 20 (1931), blz. 111-118. 

BUSTAMENTE, С P. : El cronista Antonio de Herrera y la historia de Alejandro 
Famesio. In : Boletin de la [real] academia de historia 103 (1933), 
blz. 737-790. 
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BIJDRAGEN VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET BISDOM VAN HAARLEM : 1 (1873)-
51 (1934). 

[CARON] : Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de la ville d'Arras. 
Arras, 1860. 

CARDON, G. : La fondation de l'université de Douai. Paris, 1892. 
GAUCHIE, A.-ESSEN, L. VAN DER : Inventaire des archives farnésiennes de Na

ples. Bruxelles, 1911. 
CORNELISSEN, J. D. M. : Waarom zij geuzen werden genoemd. Tilburg, 1936 

( = Hist. Tijdschrift, Serie Studies — No. 4). 
Hooft en Tacitus. Bijdrage tot de kennis van de Vaderlandsche geschie
denis in de eerste helft der 17e eeuw. Nijmegen-Utrecht, 1938. 

CRENIUS, T H . : Animadversionum philologicarum et historicarum. Pars XV. Ad 
quam epistolae... adjunctae. L,ugduni in Batavis, MDCCVI. 

DAMBRE, O . : De dichter Justus de Harduyn (1582-1641). Een biographische 
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EERSTE HOOFDSTUK. 

DE KOLONIE VAN EMIGRANTEN 
TE KEULEN. 

§ 1: KEULEN, 
DE PERSCENTRALE DER CONTRA-REFORMATIE. 

Een voor het katholicisme onomstreden bezit is Keulen in de 
zestiende eeuw niet geweest. Integendeel, tot tweemaal toe was het 
stift bijna in handen der hervormden overgegaan. Van het al dan 
niet katholiek zijn van het aartsbisdom hing veel af. Eén blik op de 
kaart is voldoende om dit te begrijpen. 

Bij de uitbreiding van het protestantisme had meer dan één vorst 
in Noord- en West-Duitschland zich bij de hervorming aangesloten. 
Sinds den val van Münster (1535), waar de wederdoopers hun rijk 
gesticht hadden, werden in een tiental jaren Saksen, Brandenburg 
en Mecklenburg benevens de bisdommen Naumburg, Meissen en 
Osnabrück geprotestantiseerd. Württemberg was al overgegaan. De 
katholieke hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel zag zich van zijn land 
beroofd. Maar het grootste deel van het Westen des Rijks, waar
onder ook Keulen, bleef toch nog voor de oude Kerk bewaard. 

Het was van beslissende beteekenis voor het katholicisme in West-
Duitschland — en voor de Rijnstreek in het bijzonder — dat Karel V 
in 1543 hertog Willem van Gulik-Kleef tot onderwerping wist te 
dwingen en hem bij den vrede van Venlo Gelder en Zutphen ontnam. 
De verslagene, die door het invoeren van nieuwigheden van zijn 
hervormingsgezindheid had doen blijken, moest zich verplichten zijn 
landen katholiek te laten en het lidmaatschap van den Schmalkaldi-
schen Bond op te zeggen. Nu de keizer aldus heer en meester was 
in de Nederlanden, was de mogelijkheid het Nederrijngebied alsnog 
te hervormen, voor goed uitgesloten. 
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Het was ondenkbaar, dat Karel V nu ook niet den keurvorst
aartsbisschop van Keulen, Herman van Wied, zou tegenhouden in 
zijn pogingen om met behulp van Melanchton het lutheranisme in 
te voeren. Al te goed zag hij het gevaar hiervan voor het katholicisme 
in deze streken. Want Van Wied was sinds lang overtuigd van de 
noodzakelijkheid eener hervorming in de Kerk. In vereeniging met 
bovengenoemden Willem van Gulik had hij meermalen tevergeefs 
getracht om tusschen katholieken en protestanten een overeenstem
ming tot stand te brengen. In 1542 was hij eindelijk zelfstandig 
opgetreden en had predikanten ontboden om de nieuwe leer in te 
voeren. Zelf zou hij zich in het huwelijk begeven en het aartsbisdom 
als wereldlijk gebied behouden. Clerus, kapittel, universiteit en stad 
waren het met deze plannen in het geheel niet eens. Door Karel zelf 
aangespoord, deden zij in 1544 een beroep op den keizer en den Paus. 
Het slot was, dat Herman in 1547 definitief werd afgezet1). 

Daarmee was echter niet voorgoed het protestantisme overwonnen. 
Het calvinisme kwam weldra vanuit den Pfalz en de Nederlanden het 
Rijngebied binnen. Wezel, Aken en zelfs Keulen werden de knoop
punten van een dicht net van gereformeerde gemeenten. Hertog 
Willem kon daarom in 1560 opnieuw een poging wagen om de Refor
matie ingang te doen vinden. Doordat hij sinds 1566 ziekelijk was 2) , 
slaagde hij er niet in zijn zin door te zetten. Ten slotte bezorgde 
Alva het katholicisme de overhand met het dreigement zich anders 
de voogdij over Willem te zullen verschaffen 3 ) . 

Juist op tijd! Het katholicisme stond daardoor in 1582 sterk ge
noeg om een nieuwen, laatsten stoot in deze streken te kunnen ver
duren. Met behulp der Jezuïeten was na het Concilie van Trente 
(1563) het werk der restauratie in het Rijk, en ook in Keulen, forsch 
aangepakt. Bovendien was keizer Rudolf II meer overtuigd katho
liek dan Maximiliaan. Keurvorst-aartsbisschop Gebhard Truchsess 
gaf er dan ook blijk van deze verhoudingen niet te zien, toen hij in 
December 1582 plotseling de vrije prediking toestond en eenige 
maanden daarna in het huwelijk trad. Hij wist, dat hij daarmede de 
bepalingen van het Reservatum Ecclesiasticum van 1555 — welke 
inhielden, dat geestelijke vorsten bij overgang tot het protestantisme 
gebied en waardigheid zouden verliezen — overtrad en daardoor 
den tegenstand der katholieken zou wakker roepen. 

1) H . PLATZHOFF in : H . A U B I N e.a. : Geschichte des Rheinlandes von der 

ältesten Zeit bis zur Gegenwart. 2 dl. Essen a. Ruhr , 1922; I, blz. 204-207. 
2) Hi j kreeg meermalen beroerten en leed aan verstandsverbijstering. 
a) T.a.p., blz. 208-210. 
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Dat gebeurde ook. Gregorius XIII zette Gebhard snel en zonder 
talmen af. Willem van Beieren en Alexander Farnese dreven hem 
daarop in een verwoestenden krijg uit zijn gebied. Ernest van Beie
ren, broer van Willem, werd tot zijn opvolger gekozen, ofschoon hij 
reeds bisschop was van Freising, Hildesheim, Münster en Luik. 
Want slechts een sterk bisschop, die den steun van het machtige 
Beieren genoot, kon hier redding brengen. Daarmee deed de Contra-
Reformatie voor goed haar intrede in Keulen. In 1585 werd een 
vaste nuntiatuur opgericht, terwijl in 1595 Ferdinand van Beieren 
als coadjutor van den weinig doortastenden Ernest optrad. 

Zoo was er veel gewonnen in het Rijnland. Met Westfalen bleef 
het voor de Hervorming gespaard. De Bourgondische gewesten en 
Frankrijk kregen geen protestantsche grenslanden. Het keurvorsten
college kon geen hervormde meerderheid bekomen, en een niet-katho-
liek keizer zou dus onmogelijk zijn. 

Het was niet alleen de politiek, die gezegevierd had. 
Er was ook gebleken, dat het oude geloof hier dieper geworteld 

zat, dan men had gedacht. Het staat zonder eenigen twijfel vast, dat 
juist Keulen een van die steden was, waar het katholicisme krachtig 
leefde. De vroomheid der bevolking was mede de oorzaak van het 
mislukken der Hervorming4). 

De plaats, van waaruit het heele religieuse leven van de Rijnstad 
in de eerste helft der eeuw werd beheerscht, was het oude Kartuizer
klooster Sint-Barbara. Dit klooster was het brandpunt van een diep-
godsdienstige, mystieke beweging, dank zij het feit, dat de Regel hier, 
ondanks de verslapping elders, in zijn volle strengheid werd gehand
haafd 5) . Prior „Pieter Blommeveen is de man geweest, die aan de 
mystieke beweging, waarvan de Keulsche Kartuizers in de zestiende 
eeuw de dragers zijn geweest, den stoot heeft gegeven" e ) . Reeds in 
1509 vertaalde hij de „Spieghel der Volcomenheit" van den zuid-
nederlandschen mysticus, den Franciscaan Henricus Herp (f 1477). 
Daarmede legde hij den theoretischen grondslag voor de vroomheid 
van het klooster 7 ) . Dit gegeven maakt het duidelijk van welken aard 
de godsvrucht der Kartuizers was. 

4) J. GREVEN : Die Kölner Kartause und die Anfänge der katholischen Re
form in Deutschland. Hrsg. von W. Neusz. Münster i.W., 1935, blz. 3-5. 

5) T.a.p., blz. 9 ; O. BRAUNSBERGER : Die Kölner Kartause. Erinnerungen aus 
alter Zeit. I n : Stimmen der Zeit 94 (1918), blz. 137. 

e) J. HUYBEN : Nog een vergeten mystieke grootheid. In : Ons Geestelijk Erf 
3 (1929), blz. 60. 

T) GREVEN, t.a.p., blz. 16; vgl. 26. 
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Негр maakte vooral opgang in Kartuizerkringen, omdat zijn gees
telijke leer, ook door haar bronnen, nauw aan de hunne aansloot8). 
„Bij Herp toch vonden zij de voor hun leven zoo praktiese gebeds
methode: met Herp voelden zij zich verwant. Geen wonder dan ook, 
dat als Pater Everard Mercurianus, Generaal der Sociëteit van Jesus, 
vooral in de Spaansche Ordesprovincies aandringt op beoefening der 
gebedsmethode van S. Ignatius, deze affektieve methode als de „Kar
tuizer-methode" wordt gekenschetst, wat echter met evenveel of meer 
recht de „Негр-methode" mocht heeten" 0 ) . Herp nu is volstrekt 
afhankelijk van Ruusbroec en Tauler. En ook voor hen koesterden 
de Kartuizers groóte bewondering. Op aansporen der monniken gaf 
P. Canisius in 1543 een duitsche editie van laatstgenoemde in het 
licht10). Laurentius Surius — overwien wij straks nog nader zullen 
spreken — publiceerde een latijnsche vertaling van de „Opera Omnia" 
van Ruusbroec. Zoo kwam het contact met den kring van devote 
maagden, die te Oisterwijk bij 's-Hertogenbosch leefden, als vanzelf 
tot stand. Ook daar immers werd men vooral door Ruusbroec geïn
spireerd, al werden schrijvers als Zerbolt van Zutphen en andere 
Moderne Devoten eveneens met graagte gelezen11). 

Men ziet hieruit, dat de Kartuizers aansluiting zochten bij wat 
de geestelijke opleving der vijftiende eeuw had gebracht. Herp heeft 
zeer zeker eigen gedachten, doch in zijn algemeene opvattingen staat 
hij zóó dicht bij de Moderne Devoten, dat hij tot hun school mag 
gerekend worden. Maar ook tal van andere auteurs — wij wijzen 
alleen maar op den zoojuist genoemden Gerard Zerbolt — bevonden 
zich in de weivoorziene bibliotheek der Sint-Barbara. 

8) L. VERSCHUEREN : Негр-uitgaven in Frankrijk. In : Ons Geestelijk Erf 4 
(1930), blz. 185. 

e) H. H E R P : Spieghel der Volcomenheit. Opnieuw uitgeg. door P. Luc. 
Verschueren, 2 dl. Antwerpen, 1931 ; I, blz. 147. 

1 0) H. J. M. TESSER : Petrus Canisius als humanistisch geleerde. Amsterdam, 
1932, blz. 88-100, bewijst dat deze uitgave inderdaad van Canisius is. 

" ) Wie meer in details wil treden, raadplege de volgende uitstekende artike
len : L. REYPENS : Nog een vergeten mystieke grootheid. De schrijfster der 
Evangelische Feerie. I n : Ons Geestelijk Erf 2 (1928), blz. 52-76; 189-213; 
304-341. J. HUYBEN : Nog een vergeten mystieke grootheid. In : Ons Geestelijk 
Erf 2 (1928), blz. 361-392; 3 (1929), 60-70; 144-164. A. STRACKE: Wanneer 
werd de Groóte Evangelische Feerie voltooid? In : Ons Geestelijk Erf 10 (1936), 
blz. 85-96. L. VERSCHUEREN : Invloed van Hendrik Herp. Die grote Evangelische 
Feerie en Tempel onser Sielen. I n : Ons Geestelijk Erf 6 (1932), blz. 194-208. 
J. B. KETTENMEYER : Maria von Oisterwijk (f 1547) und die Kölner Kartause. 
I n : Annalen des hist. Vereins für den Niederrhein 114 (1929), blz. 1-33. 
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Het zou ons te ver voeren op dit interessante onderwerp dieper in 
te gaan. Doch zelfs zonder dit te doen, mogen wij veilig zeggen, dat 
in het brabantsch-nederrijnsche gebied de Moderne Devotie gedu
rende de eerste helft van de zestiende eeuw een rijken nabloei be
leefde, dank zij de Keulsche Kartuize, die er het middelpunt van was. 

Die nabloei droeg reeds de kiemen in zich van nieuw leven. 
In 1543, een jaar nadat Herman van Wied Melanchton had uit-

genoodigd in het Stift te komen prediken, verzocht de Kartuizer
prior Kalckbrenner den eersten duitschen Jezuïet, Pater Faber, drin
gend om naar Keulen te komen. De prior was een ijverig voorstander 
van een kerkhervorming op den bodem van het oude geloof. Hij zag, 
dat geest en ideeën van de nieuwe Orde met de zijne overeenkwamen. 
Daarom voelde hij zich tot haar aangetrokken 12). De Sociëteit richtte 
zich immers óók op het practische in het geestelijk leven. Beide Orden 
waren geïnspireerd door schrijvers der Moderne Devotie; beide ont
leenden zij haar gebedsmethode aan den vermaarden Herp1 3). Dat 
sommige begenadigde monniken de hoogere mystieke stadia door
liepen — wat de Jezuïeten in hun Orde niet in de hand wilden wer
ken 14) — kon aan deze overeenstemming als zoodanig niets in den 
weg leggen. Bovendien was het den Kartuizers krachtens hun Regel 
verboden practisch in de zielzorg werkzaam te zijn. Hierin kon de 
stichting van Ignatius weer wel voorzien. Dus riep Kalckbrenner de 
Jezuïeten naar Keulen; dan konden zij de taak, die hij ten uitvoer 
wilde brengen, overnemen. 

De bedoeling werd ten volle verwezenlijkt. Aanvankelijk werden 
de Jezuïeten door den Raad der stad met wantrouwen gadegeslagen. 
Men vaardigde zelfs een bevel tot verbanning uit, dat op voorspraak 
van Kalckbrenner — zij het dan met veel moeite — weer werd inge
trokken. Niettemin bleef het verboden samen te wonen en zich als 
lid der Sociëteit te doen kennen. In deze positie kwam verandering 
toen Joh. Rethius, de zoon van burgemeester Joh. van Rheidt, in 1552 
op twintigjarigen leeftijd intrad. In 1557 gelukte het hem het regent
schap te bemachtigen van het sinds 1550 nieuw opgerichte gymna
sium Tricoronatum, dat op het punt stond ten onder te gaan. Toen 
hij dit had hersteld, had hij getoond, dat de Jezuïeten de burger
rechten waardig waren. 

" ) GREVEN, t.a.p., blz. 87; 109. Aldaar meer over de samenwerking tusschen 
de Kartuizers en Jezuïeten. 

13) L,. VERSCHUEREN in HERP, t.a.p., I, blz. 147. 
" ) Zie hierover B. KRUITWAGEN : De zalige P. Canisius en de mystiek van 

Joannes Tauler O.P. I n : Studiën 53 (1929), blz. 347-362. 
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Sindsdien ging van hen een stroom van nieuw leven uit. De opbloei 
van de theologie aan de universiteit is aan hen te danken. Door hun 
rustelooze en rationeele werkmethode verdiepten zij het godsdienstig 
leven in Keulen en drongen zij hier of daar binnensluipende hervor
mingsgedachten terug. Het Tricoronatum groeide uit tot een mach
tige school. Zoo was omstreeks 1580 het katholicisme te Keulen onder 
leiding der Jezuïeten hecht gegrondvest. 

De kennis van de werkzaamheid der Kartuizers en Jezuïeten te 
Keulen is noodig om aanschouwelijk te maken, hoe de stad de pers-
centrale der Contra-Reformatie kon worden. 

De monniken wilden de Hervorming tegengaan door verbetering 
van den mensch zelf, door verdieping van het zieleleven. Omdat hun 
— zooals wij reeds zeiden — het directe parochiewerk was ontzegd, 
namen zij hun toevlucht tot de boeken, om daarmee nut te stichten 15). 
Zij bedienden zich daarvoor van het moderne middel: de boekdruk
kunst. 

Geestelijken van allen rang en stand gaven blijk van inzicht in 
het groóte belang van de uitvinding hiervan, toen zij haar prezen als 
een door God gegeven geschenk18). Aanstonds waren er priesters, 
die van het nieuwe een nuttig gebruik gingen maken; sommigen uit 
behoeftige sociale omstandigheden, om aldus in eigen onderhoud te 
voorzien, anderen uit ijverige zorg voor het heil der zielen 17). 

Juist door Orden, die zich veel bezig hielden met afschrijven van 
boeken en die geen taak hadden bij de rechtstreeksche geestelijke 
bediening — zooals b.v. de Kartuizers — werd de nieuwe vinding 
met vreugde begroet en aanvaard. Wij weten, dat er in Europa 
30 kloosters waren, die leekenpersoneel huurden, en 24, waar de mon
niken zelf aan de pers stonden. Onder de laatsten namen de Kar
tuizers met een aantal van zes kloosters een voorname plaats in. Ook 
de Sint-Barbara bezat weldra een drukkerijtje (1490-1513). Toe
nemende werkzaamheid en gunstige financieele omstandigheden 
waren oorzaak, dat de Kartuizers zich al spoedig tot uitgevers in 
de stad gingen wenden. 

15) BRAUNSBERGER, t.a.p., blz. 141. 
1 β) J. M. LENHART : Pre-reformation printers and their services to the Church. 

I n : The Ecclesiastical Review 81 (1929), blz. 281-282. Meer uitspraken bij 
F. FAI,K : Die Druckkunst im Dienste der Kirche, zunächst in Deutschland bisz 
zum Jahre 1520. Köln, 1879, blz. 4-9. 

" ) G. SCHNÜRER : Kirche und Kultur im Mittelalter. III (Paderborn, 1930), 
blz. 232-238. 
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Naast een groot aantal eenvoudig-ascetische, voor het volk be
stemde boekjes gaven de monniken van de Sint-Barbara ook kostbare 
folianten uit om in de behoefte aan stichtelijke lectuur te voorzien. 
Op bevel van hun Generaal-prior ondernamen zij de bewerking van 
de „Opera Omnia" van hun ordebroeder Dionysius van Rijckel 
(f 1471), om daarvan een bolwerk tegen de nieuwe leer te maken. 
Te hooger stond Dionysius bij hen in aanzien, omdat hij in zijn 
exegetische werken aansloot bij de Moderne Devotie 18). De uitgave 
werd het levenswerk van den uit Hoogstraten afkomstigen monnik 
Dirck L,oer, iemand die graag ten behoeve van anderen naar buiten 
werkte. Omdat hij van meening was, dat Dionysius eenige aanvulling 
behoefde door meer beschouwende geschriften, deed hij nog de 
„Theologia Mystica" — een verzamelnaam voor alle tractaten — 
van Herp het licht zien l ö ) . 

Hiermede beperken wij ons nog maar tot het allervoornaamste. 
Wij zouden nog de geschriften van den vromen Johan Justus Lans-
perg O. Cart., van Ruusbroec, Tauler, Henricus Suso en zoovele 
anderen kunnen noemen, die alle werden gedrukt, hetzij om de ge-
loovigen te stichten, hetzij om den geleerden materiaal voor den strijd 
tegen de Hervorming te verstrekken. 

Dit alles zou onmogelijk geweest zijn als de boekdrukkers te Keulen 
de Hervorming hadden aangehangen. Tengevolge van den invloed 
der Kartuizers was dit evenwel niet het geval. 

Daarbij kwam nog, dat de Keulsche hoogeschool principieel anti
humanistisch was en dit ook heel lang zou blijven. De pers onder
vond in de vijftiende eeuw daarvan den weerslag. Tot 1500 leverde 
zij slechts weinig klassieke literatuur. Het meerendeel van wat zij 
produceerde, bestond uit werken van theologischen en stichtelijken 
inhoud 20). Dat bleef zoo de heele zestiende eeuw door. In de eerste 
decennia poogden de uitgevers zich aan de voogdij van de univer
siteit te onttrekken, doch tot een strijd tusschen hen en de geleerden 
kwam het niet. Toen Luther optrad nam de theologische faculteit 
aanstonds tegen hem stelling. De Raad trad vastbesloten op, ver
scherpte de bestaande censuurbepalingen en trachtte door het instel
len van een bewaking het drukken en verspreiden van kettersche 

18) P. TEEUWEN : Dionysius de Karthuizer en de philosophisch-theologische 
stroomingen aan de Keulsche Universiteit. Brussel-Nijmegen, 1938, blz. 10. 

1 β) GREVEN, t.a.p., blz. 52-62. 
2 0) J. HASHAGEN : Hauptrichtungen des rheinischen Humanismus. In : Ann. 

des hist. Vereins für den Niederrhein 106 (1922), blz. 12. 
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geschriften te verhinderen21). Zoo gebeurde het, dat de Keulsche 
drukkers zich in dienst van hun geloof stelden en niet met de uni
versiteit over het al of niet uitgeven van humanistische lectuur gin
gen twisten. Al waren sommige boekhandelaren dan wat erasmiaansch 
in hun opvattingen, zij vertoonden toch ook een kerkelij k-conserva
tieven trek, omdat hun geest wortelde in de laat-middeleeuwsche 
vroomheid, waarop de Kartuizers voortbouwden 22). 

Het feit, dat de Keulsche drukkers-uitgevers — er waren er in 
den loop der XVe eeuw meer dan honderd, die geen van allen met 
werkloosheid hadden te kampen 23) — het oude geloof trouw bleven, 
is van een niet te onderschatten beteekenis geweest. 

Volgens Lenhart waren er in den tijd van 1445 tot 1520 in Europa 
1672 drukkers. Van hen woonden er 569, allen katholiek, in het Duit-
sche Rijk. Italië nam met een aantal van 558 de tweede plaats in 24). 
Na Luther's optreden gingen de duitsche uitgevers grootendeels tot 
de Hervorming over, uitgezonderd in gebieden, waar de landsvorst 
de Kerk trouw bleef. Hier hielden zij zich afzijdig van de nieuwe 
leer, zooals b.v. te Ingolstadt in Beieren ; toch was er soms nog eenig 
reformatorisch streven merkbaar. In steden, waar men in zijn over
tuiging werd vrij gelaten, telde het oude geloof nog slechts weinig 
aanhangers onder de boekhandelaren25). Het gevolg van dit partij
kiezen vóór Luther was, dat de katholieke theologen maar hier of 
daar eens wat konden uitgeven, ofschoon hun geschriften toch veel 
gevraagd werden26). Hierin trachtte Joh. Cochlaeus, Luther's felle 
tegenstander, verandering te brengen door in 1534 het plan te ont
werpen eigen katholieke persen op te richten. Immers, het Concilie 
van Trente was op komst. Wat zou het niet nuttig zijn, als dit zijn 
publicaties kon verspreiden, vóórdat de lutheranen het zouden be
merken en de stukken dan vervalschen. Daarom richtte Cochlaeus 
met groóte onkosten ten behoeve van een aangehuwden neef te Leip
zig een uitstekende drukkerij in. In 1539 ging deze inrichting te niet, 
omdat de Saksische keurvorst het uitgeven verbood, tenzij de eige-

" ) O. ZARETZKY : Ein quentelsches Rechnungsbuch aus der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrh. In : Ann. des hist. Vereins für den Niederrhein 93 (1912), blz. 56. 

22) HASHAGEN, t.a.p., blz. 3. 
23) H. SCHRÖRS : Der Kölner Buchdrucker Maternus Cholinus. In : Ann. des 

hist. Vereins für den Niederrhein 85 (1908), blz. 147. 
24) LENHART, t.a.p., blz. 167-168. 
25) K. SCHOTTENLOHER : Buchdrucker und Buchführer im Dienste der Refor

mation. In : Realenzyklopädie für prot. Theologie und Kirche. 3e Aufl. Erg-
Bd. I (Leipzig, 1907), blz. 272. 

26) T.a.p., blz. 271. 
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naar in het vervolg voor zijn voormalige tegenpartij zou gaan wer
ken. Wat gebeurde! Twee nieuwe pogingen, te Mainz en Ingolstadt 
ondernomen, boekten uiteindelijk meer resultaat. Toen Cochlaeus in 
1550 overleed, had hij bereikt, dat in beide steden flinke katholieke 
drukkerijen bestonden 2 7). 

Onder deze omstandigheden was het van enorm belang, dat Keulen 
tegen Luther partij koos. Niet toevallig vond in 1531 juist in de Rijn-
metropool een bespreking plaats tusschen toonaangevende persoon
lijkheden der katholieke hervorming omtrent een schema van uit
gaven tegen de nieuwe leer 28). Hier moeten wij Dirck Loer nogmaals 
eervol vermelden. Hij was het vooral, die zorgde, dat het den bereid-
willigen uitgevers niet aan materiaal ontbrak29). 

Naarmate de Hervorming om zich heen greep, gingen de uitgaven 
op theologisch gebied steeds meer de eerste plaats innemen onder de 
Keulsche edities. De humanistische lectuur, die nog in de eerste 
decennia der eeuw gedrukt was, werd definitief naar de tweede plaats 
gedrongen30). Door de komst der Jezuïeten, die weldra de drijvende 
kracht van een rijk-opbloeiend geloofsleven waren, werd deze ver
schuiving nog meer geaccentueerd. De hoofdstudie der jonge Orde 
was n.l. op de godgeleerdheid gericht. Keulen werd meer en meer 
contra-reformatorisch en in voortdurend sterkere mate de centrale, 
van waaruit het katholicisme verdedigd werd, dank zij het feit, dat 
er zulke groóte uitgevers firma's gevestigd waren, die zonder voor
behoud katholiek waren. 

Daar was b.v. Gervinus Calenius, sinds 1545 licentiaat in de rech
ten, dikwijls lid van den Raad. Hij was een van de kapitaalkrachtigste 
drukkers van de stad, die verscheidene groóte en dure uitgaven op 
zijn naam heeft staan. Het beteekende wat, dat deze man zijn heelen 
boekhandel en zijn drukkerij bijna uitsluitend in dienst van de katho
lieke zaak stelde31). 

En dan Maternus Cholinus. In den bloeitijd van zijn bedrijf, 
ISóO-'SO, drukte hij niet minder dan 350 werken! Zelf was hij onge
letterd, doch doordat hij intiem bevriend was met de Jezuïeten, ge
noot hij hulp van hen als raadslieden en correctoren. Evenals Calenius 
werkte hij nauw met Piantij η te Antwerpen samen. Dat deze strenge 

" ) M. SPAHN : Johannes Cochläus und die Anfänge der katholischen Verlags
buchdruckerei in Deutschland. I n : Der Katholik 78, I (1898), blz. 453-469. 

28) GREVEN, t.a.p., blz. 72. 
2 β) T.a.p., blz. 58. 
M ) SCHRÖRS, t.a.p., blz. 149. 
S1) ZARETZKY, t.a.p., blz. 58. 
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katholiek zijn persen ten behoeve van de Contra-Reformatie liet gaan, 
moest zich doen gevoelen92). 

Tot deze twee namen beperken wij ons. Het zijn de allervoornaam-
ste. Zonder eenige moeite zou hun aantal uit te breiden zijn. 

Canisius stond met de groóte Keulsche uitgevers persoonlijk in 
verbinding. Doordrongen van de noodzakelijkheid een dam op te 
werpen tegen den vloed van protestantsche boeken, waardoor Duitsch-
land overstroomd werd, verschafte hij sommigen hunner in 1560 een 
privilege voor tien jaar van Ferdinand I op voorwaarde, dat zij de 
censuur van de theologische faculteit zouden aanvaarden33). 

Wanneer wij het behandelde overzien, herinneren wij ons de 
sleutelpositie van Keulen in den strijd om het katholicisme in Duitsch-
land. 

De diep godsdienstige zin der vrome Kartuizermonniken deed hen 
naar de pen grijpen, toen de Reformatie begon veld te winnen. Eeni-
gen tijd later werd hun werk overgenomen en voortgezet door de 
Jezuïeten, die zich op hun verzoek te Keulen waren komen vestigen. 
Daardoor werd Keulen definitief voor de Restauratie gewonnen. De 
Kartuizers evenwel mogen groot gaan op de verdienste bewerkt te 
hebben, dat Keulen de Kerk trouw bleef. Zíj versterkten het geloofs
leven in de stad, zoodat de drukkers zich vanzelf leenden tot het uit
geven van stichtelijke literatuur. Spoedig stelden de boekhandelaren 
zich voornamelijk in dienst van de Contra-Reformatie. Allerlei ge
schriften betreffende de verdediging van het geloof zagen door hun 
medewerking het licht. 

Door aantal en beteekenis der persen, door de persoonlijkheid der 
drukkers, door den beteekenis vollen boekhandel, die naar alle zijden 
uitstraalde, stond Keulen op de eerste plaats. De stad bleef voor het 
verval, dat Neurenberg en Augsburg trof, bewaard. Straatsburg en 
Bazel had zij overvleugeld. Op de Frankfurter messen, die enorme 
half jaarlijksche markten, kwamen uit de oude metropool de meeste 
drukkers34). 

In den tijd der Contra-Reformatie is Keulen het middelpunt ge
weest, vanwaar de polemische literatuur over Duitschland en een 
groot deel der Nederlanden werd verspreid. Terwijl Bazel en Straats
burg in dienst van de Hervorming stonden, ontwikkelde Keulen zich 
snel „zum buchhändlerischen Bollwerk für die katholischen Restau-

S2) SCHRÖRS, t.a.p., blz. 152-158. 
83) T.a.p., blz. 150. 
34) T.a.p., blz. 147-148. 
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ration und zum Gegenpol gegen Wittenberg" S5). Het universeele 
van den kamp tegen de ketterij deed Melchior Cano, den Spanjaard, 
en Onuphrius Panvinius, den Italiaan, het zooveel gunstiger gelegen 
Keulen tot plaats van uitgave hunner werken verkiezen. In de zeven
tiende eeuw zet zich de traditie voort en overtreft Keulen in aantal 
drukkerijen vele andere steden ™). Maar men moet hier toch aan toe
voegen, dat deze streng-katholieke richting van de Keulsche boek
handelaren niet het gevolg is van de komst der Jezuïeten, doch in 
essentieele trekken al vóór het optreden der Orde in Keulen be
stond 37). De Jezuïeten hebben het reeds bestaande verder ontwikkeld. 

Zoo was Keulen internationaal van karakter. De stad was niet 
alleen van belang voor een bepaald gebied, maar ook voor heel West-
Europa en het Duitsche Rijk. Keulen was met recht de perscentrale 
der Contra-Reformatie. 

§ 2: JOHANNES RETHIUS S.J., 
DE OPPERBEVELHEBBER AAN HET WESTFRONT. 

Vanuit deze centrale leidde een uiterst energiek man den strijd 
tegen de Hervorming. Zoozeer beheerschte hij het midden der zes
tiende eeuw, dat men alleen al door het noemen van zijn naam de 
actie karakteriseert, waarvan Keulen toen het middelpunt was. 

De persoon in kwestie is de reeds bekende Joh. Rethius 3 8) . Nadat 
hij in 1552 in de Sociëteit was getreden, werd hij voor studiedoelein
den naar Rome gestuurd. Hij zou daar niet lang blijven. Reeds in 
1556 zond Ignatius hem op herhaald verzoek van Kalckbrenner terug. 
De Heilige stelde al zooveel vertrouwen in hem, dat hij een door 
hemzelf opgesteld plan tot hervorming van het onderwijs in de Rijn-
metropool meegaf. Rethius was voor de uitvoering van deze taak de 
aangewezen man. Als zoon van een der burgemeesters beschikte hij 
over machtige relaties. Bovendien was hij van de toestanden op de 
hoogte, daar hij vóór zijn vertrek naar Italië nog eenigen tijd leeraar 
aan het Tricoronatum was geweest. Door zijn buitengewonen ijver 
slaagde hij erin de bedoelingen van zijn Ordestichter te verwezen
lijken. Het herstel van het Tricoronatum werd zijn levenswerk. Daar-

35) T.a.p., blz. 149-150. 
8Θ) F. KEMMERLING : Studien zur Geschichte des älteren Kölner Zeitungs

wesens. Diss. Bonn, 1911, blz. 9. 
вГ) HASHAGEN in : H. AUBIN, t.a.p., II, blz. 333. 

") Over hem J. KUCKHOFF : Johannes Rethius. Der Organisator des katho
lischen Schulwesens in Deutschland im 16. Jahrhundert. Düsseldorf, 1929. 
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door werd hij de redder van het katholieke humanisme in het Rijn-
gebied, want het Driekoningen-gymnasium werd de moederinrichting 
van alle onderwijsinstellingen in deze streken. 

Het spreekt vanzelf, dat Rethius na zijn terugkeer aanstonds in 
nauw contact trad met de Kartuizers, die machtige beschermers van 
de Keulsche Jezuïeten. Was het trouwens niet Kalckbrenner geweest, 
die de terugzending naar zijn geboortestad had bewerkt? De ver
houding bleef altijd uitstekend. Toen Van Rheidt in 1563 tot doctor 
in de godgeleerdheid promoveerde, ontving hij van zijn vrienden 
niet minder dan twaalf goudguldens ter bestrijding van de onkos
ten3 9). 

Daarom is het merkwaardig te zien, dat juist in Rethius de leiding 
te Keulen van de Kartuizers overgaat naar de Jezuïeten. In de eerste 
helft der eeuw waren de monniken uit de stilte van hun klooster naar 
buiten getreden om hun heilzamen invloed op het geestelijk leven in 
de stad te doen gelden. Zij hadden de Jezuïeten uitgenoodigd hun 
werk over te nemen. Zij hadden de jonge Orde bij haar eerste schre
den gesteund en gingen zich nu langzamerhand en bijna onmerkbaar 
weer terugtrekken. Men kan dit het beste waarnemen in de verhou
ding tusschen Rethius en Surius. 

Een studie, welke Surius' verdiensten voor de Kerk der zestiende 
eeuw naar waarde schat, is tot heden nog niet aan hem gewijd. De 
kleine dissertatie van Karl Etzrodt40) is absoluut onvoldoende. De 
schrijver staat op een rechtzinnig-lutheraansch standpunt, maar dit 
leidt, helaas, meermalen tot zeer ernstige onbillijkheden of tot een 
niet-begrijpen van Surius' katholieke opvattingen41). 

Laurentius Surius werd in 1522 of '26 te Lübeck als zoon van een 
goudsmid geboren. In 1534 ging hij naar Frankfurt en in '37 naar 
Keulen om aan de universiteit te studeeren. In 1539 deed hij met goed 
gevolg het examen, dat hem het recht gaf zich „Magister artium" te 
noemen. Tijdens zijn studie kwam hij in nadere aanraking met kringen 
van leeken, die onder leiding der Kartuizers naar vervolmaking van 
hun leven streefden. Hier trof hij ook Petrus Canisius, met wien hij 
zijn geheele leven bevriend is gebleven. Later schreef deze in zijn 
„Testamentum sacrum" (ong. 1596), dat Laurentius „ex haeretico 

3e) B. DUHR : Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge im 
XVI Jahrhundert. I (Freiburg i.B., 1907), blz. 763, nt. 8. 

*0) K. ETZRODT: Laurentius Surius. Halle-Saale, 1889. 
*1) Etzrodt beschouwt de katholieke Kerk als iets, waar men toch boven 

moest staan (b.v. op blz. 9). 
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Catholicus — me adiutore — f actus" was 42). Etzrodt is van meening, 
dat hij hieruit niet mag concludeeren, dat Surius de ketterij zou hebben 
aangehangen. Liever verklaart hij het testament voor onecht43). Wij 
voor ons voelen het meeste voor de oplossing van Holt: het staat 
vast, dat Surius in zijn studententijd erg pronklievend was. Zoo
doende heeft hij wat vrijere ideeën gehad, die hij onder Canisius' 
invloed weer zal hebben opgegeven44). Bovendien bedenke men, dat 
er in de zestiende eeuw kwistig met den naam „ketter" werd ge
strooid. Het toenmalige begrip was veel ruimer dan het onze. 

In 1540 trad Surius bij de Kartuizers in. Canisius legde twee 
dagen daarna zijn geloften af in handen van Pater Faber S J . 4 5 ) . 
In 1543 werd Laurentius priester gewijd, terwijl zijn vriend zich in 
hetzelfde jaar voor goed bij de nieuwe Orde aansloot. Na een kort 
verblijf te Mainz keerde Surius terug naar de Sint-Barbara, waar 
hij tot aan zijn dood op 23 Mei 1578 heeft kunnen studeeren. 

Wat hij gepresteerd heeft, grenst aan het ongelooflijke. Zijn uit
gaven, welke grootendeels vielen onder het prioraat van Kalckbren-
ner, kan men beschouwen als een afsluiting, samenvatting en hoogte
punt van de werkzaamheid der Keulsche Kartuizers. 

Na een aantal kleinere werkjes van stichtelijken aard vertaald te 
hebben, bezorgde hij een latijnsche uitgave van Tauler volgens de 
duitsche editie van zijn vriend Canisius. Daarmee werd hij ineens 
bekend: deze bewerking vormde den grondslag voor alle volgende 4 e) . 
Al had hij zich aan den tekst gehouden, één verandering had hij 
gemeend te mogen en te moeten aanbrengen. Tauler viel meermalen 
de Kerk aan, met dit gevolg, dat de aanhangers der nieuwe leer zich 
voor hun streven op hem beriepen. Surius verklaarde al die plaatsen 
zonder meer voor valsch en liet ze weg47). In 1552 verscheen van 
zijn hand de eerste volledige, tevens belangrijkste vertaling van de 
„Zeven Trappen" van Jan van Ruusbroec. De overzetting is scru
puleus, maar stilistisch niet zoo goed als die van Geert Groóte48). 

*г) O. BRAUNSBERGER : Epistulae et acta P. Canisii. 8 dl. Friburgi Br., 1896-
1923; I, blz. 36-37. 

" ) ETZRODT, t.a.p., blz. 5-7. 
4 1) P. HOLT : Laurentius Surius und die kirchliche Erneuerung im 16. Jahr

hundert. I n : Jahrbuch des Köln. Geschichtsvereins 6/7 (1925), blz. 57-58. 
" ) TESSER, t.a.p., blz. 81. 
4e) HUYBEN, t.a.p., in : Ons Geestelijk Erf 3 (1929), blz. 152-153. 
") ETZRODT, t.a.p., blz. 18-20. 
4e) W. S. J. KLOOSTERMAN : Surius en Geert Groóte. Hun latijnsche ver

talingen der „Zeven trappen" van Ruusbroec. I n : Ons Geestelijk Erf 9 (1935), 
blz. 244; 248; 250; 256. 



14 

In 1553 kwamen de „Negen Rotsen" van Негр, en in 1555 de „Opera 
Omnia" van Henricus Suso van de pers. Dat zijn dus allen auteurs, 
die als leiders van het geestelijk leven in de Sint-Barbara in hooge 
eere stonden. Uit deze uitgaven blijkt voldoende, dat Surius geheel 
en al behoorde tot het milieu, dat hernieuwing van den geest der 
Kerk zocht in de spiritualiteit der vijftiende eeuw. Wij leggen daarop 
hier den nadruk, omdat op dit zoo voor de hand liggende feit — de 
Sint-Barbara was daarvan immers het middelpunt — bij ons weten 
nog niet gewezen is. 

Het is derhalve van des te meer belang te constateeren, dat na 
ongeveer 1560 een wending in den uitgeversarbeid van den ij verigen 
monnik intreedt. Hij gaat zich niet meer zoo uitsluitend met de groóte, 
voor het eenvoudige volk onbegrijpelijke mystici bezig houden, maar 
met meer practische, direct voor de zielzorg nuttige werken. Boven
dien wil hij deelnemen aan de controverse tegen de nieuwe leer. 

Hij was al wel na 1555 begonnen met het vertalen van een aantal 
strijdschriften, doch was daarmee weldra weer opgehouden, omdat 
hij hiervan weinig heil verwachtte49). Na eenige ascetische boekjes 
gepubliceerd te hebben, nam hij de zorg op zich voor den aanmaak 
van wapenen, om den voorvechters der Kerk het noodige materiaal 
voor hun strijd te verschaffen. 

Die belangrijke wending werd veroorzaakt door Surius' groóte 
vriendschap met Canisius en Rethius. Het was alsof Surius bij de 
stichting van Ignatius vond, wat zijn actieve geest zocht. Het is er 
verre van, dat de op het eerste gezicht eenigszins vreemd aandoende 
uitspraak van Greven, dat de Kartuizer volgens zijn heele werkzaam
heid een Jezuïet lijkt, allen grond zou missen50). Zij bevat zeer veel 
waarheid. 

Het was vooral Rethius, die op Surius invloed uitoefende. Als 
humanist zag Rethius heel goed het belang in van zuivere teksten voor 
de katholieken in hun strijd tegen de hervorming. Onjuiste lezingen 
van Kerkvaders en andere auteurs konden veel bederven. Daarom 
wilde hij alvast de grieksche Vaders opnieuw gaan uitgeven, welk 
voornemen door verschillende geleerden werd goedgekeurd. Vervol
gens wilde hij de levens der heiligen als een navolgenswaardig voor
beeld aan de geloovigen voorhouden 5 1). 

Het eerste idee kreeg pas in 1571 en daarna, meer vasten vorm. 
In deze jaren was Rethius bezig humanisten van alle landen aan te 

') HOLT, t.a.p., blz. 59. 
') GREVEN, t.a.p., blz. 110. 
) HOLT, t.a.p., blz. 53. 
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sporen latijnsche vertalingen van grieksche schrijvers te maken52). 
Tegelijk zette hij zijn kennissen in Duitschland, de Nederlanden, ja 
zelfs in Engeland, aan tot allerlei publicaties. Hij trachtte als het 
ware een aaneengesloten front van katholieke intellectueelen te 
vormen 5 3). 

Surius was daarbij al ingelijfd. Dat de vrome monnik zijn intie-
men vriend hielp, is begrijpelijk, omdat juist de Kartuizers groóte 
interesse hadden voor de geschriften der Vaders en voor de heiligen
levens " ) . Ten behoeve van de polemiek liet hij in 1568 de „Opera 
Omnia" van Paus Leo den Groóte verschijnen, waarvan Canisius 
al in 1546 een uitgave had bezorgd55). In 1569 bracht hij de „Ho-
miliae" van Alcuinus op de markt. Den strijd tegen de reformatie 
poogde hij verder te dienen door een editie van de teksten der Con
cilies, welke in 1567 het licht zag. Mogelijk had Rethius ook hierin 
de hand gehad. Het geheel was een bewerking van de in 1538 ver
schenen „Concilia omnia tam generalia quam particularia" van den 
Franciscaan Petrus Crabbe (f 1553-'54). Toen deze zijn omvangrijk 
werk begon, vond hij te Keulen den grootsten steun voor het ver
zamelen van de benoodigde teksten, omdat dit boek een uitstekend 
wapen zou kunnen worden in den kamp tegen de ketterij5 β). De toon 
was derhalve uitgesproken polemisch 5 7 ) . Surius vergrootte door deze 
uitgave zijn faam aanmerkelijk. Alle voortzetters van dergelijke ver
zamelingen steunden voortaan op hem, al stond hij beneden zijn voor
ganger, omdat hij waardevolle varianten wegliet6 8). Het belang van 
de uitgave was, dat de katholieke polemici nu ook van het Concilie 
van Trente een tekst hadden. 

Al kunnen wij van deze drie boeken slechts vermoeden — zij het 
overigens met vrij groóte zekerheid — dat Canisius en Rethius Surius 
op deze stof zullen gewezen hebben, wij bezitten absolute zekerheid 
waar het betreft de beroemde „Vitae Sanctorum" van den Kartuizer. 

Rethius is de geestelijke vader van het enorme, zesdeelige oeuvre, 
dat Calenius van 1570 tot 1576 drukte. Surius was voor dit werk de 

S2) KUCKHOFF, t.a.p., blz. 144 vlg. 
58) DUHR, t.a.p, blz. 767-772. 
" ) C. SCHNEIDER : Die Kölner Kartause von ihrer Gründung bis zum Aus

gang des Mittelalters. Bonn, 1932, blz. 91. 
" ) TESSER, t.a.p., blz. 100. 
oe) D. FRANSES : Petrus Crabbe (f 1553/4) en zijn „Conciliorum Collectio". 

I n : Collectanea Franciscana Neerlandica 2 (1931), blz. 432-433. 
" ) P. POLMAN : L/élément historique dans la controverse religieuse du XVI e 

siècle. Gembloux, 1932, blz. 468. 
Ββ) FRANSES, t.a.p., blz. 427; 440. 
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geschikte man, omdat de rust van zijn cel zich voor dergelijken tijd-
roovenden arbeid meer leende dan het drukke leven van den Jezuïet. 
Surius' taak werd vergemakkelijkt, doordat men in zijn klooster 
reeds verzamelingen van heiligenlevens had. Verder werd hij gesteund 
vooral door zijn prior Kalckbrenner, terwijl ook Rethius zich buiten
gewoon veel moeite gaf, om van alle zijden hulp voor de onderneming 
te verkrijgen. Hij schreef naar Italië, Polen, Portugal en Spanje. 
Maar succes bleef bijna altijd uit5 9). De Jezuïeten zelf, onder wie 
Canisius, toonden daarentegen groóte belangstelling voor de zaakeo). 

Het was ook Rethius, die al in 1571 op een duitsche vertaling 
aandrong, terwijl hij bovendien graag fransche en italiaansche ver
sies had gezien 0 1). Temeer wenschte hij een editie in de volkstaal, 
omdat in 1571 een soortgelijk duitsch boek van protestantsche zijde 
het licht zag. Maar weldra kwam dan toch de Münchener uitgave 
(1574-,80)> de eerste en eenige volledige vertaling, ondernomen door 
Johannes a Via, en financieel gesteund door den hertog van Beieren, 
dit verlangen bevredigen02). 

Etzrodt wijst er op, dat Surius door sommige humanisten scherp 
veroordeeld is, omdat hij dikwijls den origineelen tekst der levens 
heeft omgewerkt03). Wij zouden daartegen willen opmerken, dat 
zooiets niet ongewoon was in dezen tijd, waarin de humanisten groóte 
waarde hechtten aan den stijl. Iemand als b.v. de geschiedschrijver 
J. Sleidanus veranderde ook de woordkeus zijner stukken om de be-
teekenis duidelijker te maken04). Denzelfden trek nemen wij bij 
Surius waar. Als humanist had hij smaak voor klassiek latijn en 
dus verbeterde hij de z.i. barbaarsche middeleeuwsche terminolo
gie05). Er kwam nog bij, dat het hoofddoel der „Vitae" niet een 

5e) Over de tegenwerking der Italianen, zie P. HOLT : Die Sammlung von 
Heiligenleben des Laurentius Surius. In : Neues Archiv der Gesellschaft für 
ältere deutsche Geschichtskunde 44 (1922), blz. 343-348. 

θ 0) HOLT, in : Jahrb. des Köln. Geschichtsvereins 6/7 (1925), blz. 64-69. 
61) T.a.p., blz. 80. Hij heeft geen fransche of italiaansche vertaling kunnen 

vinden. Alonso de Villegas Servago gaf een spaansche vertaling uit, met toe
voeging van tal van spaansche heiligen. 

β 2) T.a.p., blz. 79, alwaar ook andere duitsche edities worden opgenoemd. 
с з ) ETZRODT, t.a.p., blz. 23. 

• e 4) W. FRIEDËNSBURG : Johannes Sleidanus. Der Geschichtsschreiber und die 
Schicksalsmächte der Reformationszeit. Leipzig, 1935, blz. 56. 

65) J. GREVEN : Die Entstehung der Vita Engelberti des Cäsarius von Heis
terbach. I n : Ann. des hist. Vereins für den Niederrhein 102 (1918), blz. 3 ; 20; 
26-27. J. VAN MIERLO : Het leven van Jan van Ruysbroeck door Pomerius en 
Surius. In : Dietsche Warande en Belfort 1 (1910), zegt, dat Surius' leven vóór 
de Ruusbroec-uitgave slechts een stilistische omwerking was van dat van Po
merius (blz. 124; 129-130). 



17 

tekstkritische uitgave was, maar het leveren van stichtelijke lectuur 
voor de geloofsgenooten. Surius moest zorgen, dat zijn lezers zich 
niet verveelden, èn dat de humanisten hem niet van aperte verval-
schingen konden beschuldigen. Daarom liet hij leesbare levens onver
anderd, terwijl hij langdradige wat bijschaafde 6 6). Die omwerking 
bepaalde zich tot woorden07). Voortdurend wees de schrijver op 
de deugd en het goede voorbeeld; aanstootelijke passages liet hij 
vallen08). 

Tegelijk wilde hij onderrichten. In de „Vitae" kwam duidelijk het 
groóte verschil tot uiting tusschen de hervormde leer: „Het geloof 
alleen maakt zalig", en de katholieke leer omtrent de kracht der 
boetedoeningen en goede werken. De gelegenheid om tevens op an
dere strijdvragen, inzonderheid den ouderdom van zijn geloof te 
wijzen, liet hij niet onbenut00). 

Zoo waren de „Vitae" stichtend en polemisch tevens. Dat was het 
werk van Rethius, den initiatiefnemer. Wij kunnen het ook veilig 
aan zíjn invloed en dien van Canisius toeschrijven, dat Surius uit
gaven ten dienste van de controverse het licht deed zien. 

Hij behoorde geheel tot die monniken, wier geest en vroomheid 
de eerste helft der zestiende eeuw vervulden. Tot aan zijn dood leefde 
hij in een sfeer van mystiek70). Juist door inwerken op het ziele-
leven, niet door strijdschriften, hadden mannen als Blommeveen de 
hervorming willen bestrijden. Surius ging op dezen weg voort, maar 
wenschte tevens meer actief in te grijpen. Door het verzorgen van 
edities voor de polemiek — ook zijn „Commentarius brevis" van 
1566 moet men hierbij vermelden71) — en door het samenstellen 
van de verzameling van heiligenlevens voor Rethius, was hij als het 
ware een lid der Sociëteit van Jesus. 

Surius vormde den overgang tusschen de eerste helft der eeuw, 
waarin de Kartuizers het geestelijk leven te Keulen leidden, en de 

6e) HOLT, in : Neues Archiv. . . . 44 (1922), biz. 356. 
β τ) T.a.p., biz. 362. 
β 8) T.a.p., biz. 359. 
6 β) HOLT, in : Jahrbuch des Köln. Geschichtsvereins 6/7 (1925), blz. 80-82. 
70) J. B. KETTENMEYËR : Maria von Oisterwijk (f 1547) und die Kölner 

Kartause. In : Ann. des hist. Vereins für den Niederrhein 114(1929), blz. 6, nt. 15. 
Dit blijkt ook hieruit, dat hij' van plan was het leven van zijn vromen leer
meester Nie. van Esch, die tot den kring van leeken, waarover wij boven spraken, 
behoorde, in de „Vitae" te plaatsen, terwijl hij ook over Maria van Oisterwijk, 
een door de Keulsche Kartuizers onderhouden mystieke, een biografie gereed 
had (t.a.p., blz. 1). 

71) Zie beneden, blz. 56-58. 
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tweede helft der eeuw, waarin de Jezuïeten het begonnen werk vol
tooiden. Beide Orden raakten elkaar in zijn persoon. Dit is wel een 
bewijs, dat wij geen verschil tusschen haar moeten zoeken. Integen
deel, er is een geleidelijke ontwikkeling van oud naar nieuw. De 
middeleeuwsche, mystiek-beschouwende geest bereidde den bodem 
voor een nieuwere, meer strijdbare contra-reformatorische actie. 
Surius vereenigde beide perioden in zich. Zoo bezien heeft Greven 
geen ongelijk. 

Naast, ja boven Surius stond Rethius, de vertegenwoordiger van 
het nieuwe. 

Door zijn rustelooze werkzaamheid maakte hij van Keulen het 
middelpunt van het humanisme in het Rijngebied. Híj bewerkte de 
opleving van de theologie aan de universiteit. Híj was het, die tal 
van geleerden aanzette tot publicaties om de hervorming tegen te 
gaan: „Hij wilde bewust apostel van een katholieke pers zijn"72). 
Híj was het, die Surius leiding gaf en het plan ontwierp voor diens 
meest beroemde werk. Hierin demonstreert zich duidelijk wat wij 
in het begin van deze paragraaf zeiden: de Jezuïeten overvleugelden 
de Kartuizers, die zich weer in hun klooster terugtrokken, nu zij hun 
taak vervuld zagen en in goede handen wisten. Rethius was de stuw
kracht van de door de Kartuizers te Keulen begonnen Restauratie. 
„Voor het Noordwesten van Duitschland beteekende zijn arbeid het
zelfde als de gelijkvormige werkzaamheid van Petrus Canisius voor 
Zuid-Duitschland" 73). Zijn naam vertegenwoordigde een program. 

§ 3: PERSONEN, STEMMINGEN EN PLANNEN 
IN DE KOLONIE VAN KATHOLIEKE UITGEWEKENEN 

TE KEULEN. 

a) Aanvoerder Stempelse, een goed amateurstrateeg. 

Het was een bijna natuurlijke gang van zaken, dat velen van hen, 
die om geloofswille hun land moesten verlaten, den weg naar Keulen 
insloegen. 

Tusschen de vrije Rijnstad en de Nederlanden bestonden van ouds
her nauwe betrekkingen, voornamelijk van economischen en cultu-

" ) KUCKHOFF, ta.p., blz. 155. 
73) J. KUCKHOFF : Die Geschichte des Gymnasium Tricoronatum. Köln, 1931, 

blz. 157. 
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reelen aard. Men denke hierbij slechts aan de voor den handel zoo 
belangrijke centrale ligging van de trotsche Hansemetropool en aan 
haar universiteit. Er waren banden gelegd door handelsbelangen, 
door bloedverwantschap, door onderling verkeer van humanisten. 
Hoevelen immers, afkomstig uit alle gewesten van de lage landen 
aan de zee, hadden zich niet te Keulen gevestigd. Hoevelen hadden 
er niet korter of langer gestudeerd. Zoo had b.v. het Sint-Barbara-
klooster der Kartuizers veel weg van een nederlandsche kolonie74). 

Voor de katholieken bezat de stad bovendien nog een bijzondere 
aantrekkingskracht, omdat zij het oude geloof was toegedaan. De 
Raad duldde geen troebelen terwille van den godsdienst, uit vrees 
voor daaruit voortvloeiende benadeeling van den handel. Anders
denkenden werden slechts toegelaten op voorwaarde, dat zij zich 
rustig hielden. Keulen — dat in dezen tijd ongeveer een 60.000 in
woners zal geteld hebben75) — beteekende dus: rust en veiligheid. 

Het was derhalve geen wonder, dat de opstand van 1572, met het 
daarmee gepaard gaande optreden der geuzen en de vervolging der 
geestelijken, tal van priesters naast vele leeken en regentenfamilies 
naar de Rijksstad dreef 7<i). Men kon hopen bij hier woonachtige 
geloofs- en landgenooten barmhartig opgenomen te worden. 

Het waren niet alleen lafhartigen, die de wijk namen. Integendeel, 
juist de meest onbuigzamen bevonden zich onder hèn, die ballingschap 
boven knechting verkozen, mannen, die zich welbewust waren van 
den ernst der tijden en die daarom zouden pogen vanuit Keulen 
invloed op den loop der gebeurtenissen in het vaderland uit te oefenen. 

Het middelpunt van deze actie was ongetwijfeld Johan Gerrit 
Stempelse. Als burgemeester van Gouda had hij behoord tot die
genen, die van geen vergelijk met de ketters hadden willen weten; 
hij was een vurig voorstander geweest van handhaving van het oude 
geloof77). Toen Adriaan van Swieten in 1572 de stad in naam van 
Oranje kwam opeischen, week Stempelius uit naar Utrecht. Na den 
overgang was hij teruggekeerd, maar onder verdenking van verraad 
gevangen gezet. In 1573 verbannen78), had hij zich naar Keulen 
begeven, vergezeld van vrouw en kinderen en met medeneming van 

T4) HUYBEN, t.a.p., in : Ons Geestelijk Erf 2 (1928), blz. 391. 
т 6) DuHR, t.a.p., blz. 33. 
7 6) L. J. ROGIER : Over karakter en omvang van de Nederlandsche emi

gratie in de zestiende eeuw. I n : Historisch Tijdschrift 18 (1938), blz. 24. 
" ) Zie Ιγ. Α. KESPER : De Goudsche vroedschap en de religie. In : Bijdragen 

voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde IVe R., 2 (1902), blz. 391-428. 
" ) T.a.p., blz. 394, nt. 2. 
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slechts een aantal bescheiden over de jaren 1565 tot 1572. Een leven 
van bittere armoede zou hem te wachten staan79). Maar hij was 
allerminst terneergeslagen door het lot, dat hem had getroffen. 

Rethius, wiens naam Keulen vervulde, telde een groot aantal 
Nederlanders onder zijn vrienden. Velen van hen woonden ook 
hier80). Het kon niet anders of Stempelse moest weldra den weg 
vinden naar den beroemden Jezuïet en, middels hem, naar vele van 
zijn landgenooten. Het contact met den energieken leider wekte ook 
den ex-burgemeester op tot actie. Hij zag de resultaten van het werk 
der Sociëteit vóór zich. Na eenige maanden was hij er dan ook van 
overtuigd, dat haar methode succes waarborgde. Die overtuiging 
bracht hem op een idee, waarvoor hij de goedkeuring van andere 
uitgewekenen wist te verwerven. 

Eind 1573, begin '74, boden zij een memorie aan den pauselijken 
nuntius Caspar Gropper 81) aan, waarin zij de volgende belangrijke 
voorstellen deden. Men moest huns inziens, in de voornaamste steden 
van Holland 82) colleges der Paters Jezuïeten oprichten, opdat daar
door de jeugd in den katholieken godsdienst zou kunnen worden 
opgevoed en het volk tot de ware gehoorzaamheid aan God en den 
koning teruggebracht. Veel pastoors — zoo zeiden zij — zijn door 
de geuzen verdreven, zoodat er dus een groot aantal geestelijken 
noodig is. Dit aantal zal nog groeien, als de concubinarii en de van 
ketterij verdachten worden verwijderd. Twee jaar geleden kon zelfs 
de Leuvensche faculteit der theologie niet genoeg priesters afleveren 
voor de groóte steden, om dan nog maar te zwijgen van de behoeften 
van de kleinere stadjes en het platteland. Daarom verdient het aan
beveling, dat te Utrecht een seminarie wordt opgericht. Reeds eenige 
jaren geleden was de plaats daarvoor bepaald, maar de middelen tot 

7e) Vele brieven aan den Generaal der Jezuïeten leggen daarvan getuigenis 
af (J. B. KETTENMEYER : Die Anfänge der Marianischen Sodalität in Köln 
1576-1586. Münster i.W., 1928, blz. 10, nt. 19; blz. 20. Een bundel brieven van 
hem genoemd in BRAUNSBERGER : Epistulae.. . . P. Canisii . . . . VII, blz. LXXX 
no. 27; blz. 352-353). Hij schreef hem in 1577 om hulp opdat zijn zoon Cor
nells, leerling op het Tricoronatum, — 1583 werd hij magister artium — een 
kerkelijk beneficie zou verkrijgen. Canisius gaf zich veel moeite nuntius Morone, 
bij wien Stempelse trouwens hoog stond aangeschreven, ook gunstig te stemmen. 
Met succes. In 1579 ging een dankschrijven aan den H. Vader af wegens het 
toestaan van twee prebenden (BRAUNSBERGER, t.a.p., blz. 353). 

80) Zie b.v. J. HANSEN : Rheinische Akten zur Geschichte des Jesuitenordens. 
1542-1582. Bonn, 1896, blz. 636, nt. 2. 

" ) Nuntius te Keulen van 1573-76. 
ю ) „Hollandiae nostrae. . . . " . 
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stichting ontbraken. Vervolgens kreeg men oneenigheid over de lei
ding: sommigen wilden deze aan de Jezuïeten opdragen; anderen 
verwachtten daarvan weer weinig of geen vrucht. Aldus is er niets 
van gekomen. De belanghebbenden slapen zóó diep, dat slechts de 
stem van Paus en koning den aartsbisschop 83) zullen kunnen wekken, 
om dit werk te gaan ondernemen en om hem er toe te brengen de 
Jezuïeten aan het hoofd te stellen. De H. Vader gelieve den koning 
voor te houden, dat colleges der Sociëteit meer vruchten afwerpen 
dan een bezetting84). 

Wat zouden evenwel eenige onbekende vluchtelingen kunnen uit
richten? Steun van invloedrijke personen was noodig. Gelukkig wist 
Stempelse zijn vriend Rethius tot hulp te bewegen. Den 8sten Fe
bruari 1574 schreef deze aan Gropper, dat de Goudsche burgemeester 
het heil van zijn vaderland zocht, ofschoon hij door de geuzen van 
alles beroofd was. Daarom deed hij nu het verzoek — welk verzoek 
Rethius zelf ook wilde ondersteunen, evenals hij dit vroeger reeds 
gedaan had — om in de voornaamste hollandsche steden Jezuïeten-
scholen op te richten, en om tevens er voor te zorgen, dat in de bis
dommen seminaries werden gesticht. Bovendien was het zenden van 
een specialen nuntius gewenscht8 б). 

Tegelijkertijd schreef Van Rheidt aan zijn Generaal Mercurianus 
over deze materie 8 e ) . Want Stempelse had ook het hoofd der Sociëteit 
een in het italiaansch gestelde nota doen toekomen, met aangifte van 
middelen om in den godsdienstigen toestand verbetering te brengen; 
als voornaamste noemde hij seminaries en betere priesters87). 

En ook de rechtstreeks er bij betrokken partij was niet vergeten. 
Nederlandsche katholieken — aldus schrijft Gropper op 10 Septem-

8a) Frederik Schenk van Trautenburg, f 1580. 
84) Afgedrukt in het A R C H I E F VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM 

U T R E C H T 22 (1895), blz. 415-417. Ongedateerd en niet onderteekend; door 
Dr. G. Brom (terecht) gesteld op ong. 1574. G. B R O M - Α . H. L,. H E N S EN : Ro-
meinsche bronnen voor den kerkelij k-staatkundigen toestand der Nederlanden 
in de zestiende eeuw. 's-Gravenhage, 1922, blz. 226 dateeren : vóór 20 Januar i 
1574. P . J. B L O K : Verslag van onderzoekingen naar archivalia in I t a l i ë . . . . 
's-Gravenhage, 1901, blz. 47 foutief op 1576. 

85) HANSEN, t.a.p., blz. 670-671. Pas in het voorjaar van 1577 werd Ph. Sega 
als nuntius naar de Nederlanden gezonden ( В . DE M E E S T E R : Le Saint-Siège 
et les troubles des Pays-Bas 1566-1579. Louvain, 1934, blz. 113 vlg.). 

80) H A N S E N , t.a.p., blz. 670, nt. 2. 
87) G. BROM : Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Neder

land, I j , 's-Gravenhage, 1908, blz. 273 : schrijver en datum zijn onbekend. Brom 
da tee r t : „1578?". Wi j meenen, dat 1574 beter is. 
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ber 1574 naar Rome — hadden de bisschoppen88) en den aartsbis
schop er op gewezen, dat er naar hun inzicht geen beter middel was 
om de weggevaagde scholen te vervangen dan in de voornaamste 
steden colleges der Paters Jezuïeten te stichten. Anderen wilden 
bovendien, dat er examinatoren zouden worden aangewezen om de 
toekomstige pastoors op hun geschiktheid en betrouwbaarheid vol
gens het Concilie van Trente te onderzoeken 89). 

Wat er van deze grootsche plannen van Stempelse om in de Neder
landen den clerus door Jezuïeten te laten opleiden en de nieuwe Orde 
scholen te laten stichten, zou geworden zijn als Rethius langer was 
blijven leven, laat zich hoogstens raden90). De dood kwam voor 
dezen uitstekenden priester onverwacht. Een krankzinnige ordebroe
der deed, gewapend met een groot mes, in den morgen van 26 Oc
tober 1574 op Leonardus Kessel, Rethius en Nicolaas Faber onver
hoeds een aanval. Vóórdat ijlings toegeschoten hulp de daad kon 
verhinderen, was het ongeluk reeds geschied: drie dooden waren er 
te betreuren B1). 

In de bestuurskringen der Kerk zou Stempelse zijn stem nogmaals 
doen hooren. Wij zagen, dat hij reeds in 1574 als zijn wensch had 
uitgesproken, dat er een speciale nuntius naar de Nederlanden zou 
worden gezonden om orde op de zaken te stellen. Sindsdien was de 
toestand nog slechter geworden. De vredesonderhandelingen van 1579 
waren mislukt, de opstand had zich uitgebreid. Van den aartsbisschop, 
die trouwens in 1580 overleed, ging heel weinig uit. Zijn vicaris-
generaal, Johan Bruhesen, woonde te Keulen en liet zich aan het 
bestuur van het Sticht niet al teveel gelegen liggen. Ook de andere 
bisschoppen waren langzamerhand gestorven of verdreven. En er 
was nog zooveel te doen om de Kerk te hervormen. Het beste zou 
het zijn, als er een nuntius kwam voor de Nederlanden. 

Die gedachten bezielden Stempelius, toen hij in naam van tal van 
uitgeweken geloofsgenooten in Juni 1583 de pen weer opvatte om 

88) Van 8 tot 20 Mei 1574 had er te Mechelen een provinciale synode plaats. 
89) A R C H I E F VOOR DE GESCH. VAN HET AARTSBISDOM U T R E C H T , t.a.p., blz. 418-

419. Inderdaad schreef Gregorius X I I I reeds 4 Dec. 1574 aan den Utrechtschen 
aartsbisschop om zoo spoedig mogelijk een seminarie op te richten (blz. 421-422). 

90) In de jaren 1573-74 waren de Jezuïeten bezig colleges op te richten te 
Antwerpen, Maastricht en Nijmegen; in laatstgenoemde stad gaven zij hun 
pogingen echter op ( H A N S E N , t.a.p., blz. 648, nt. 3 ; 658, nt. 1 ; 691, nt. 1). 

e i ) Zie H A N S E N , t.a.p., blz. 696-697; KUCKHOFF, t.a.p., blz. 155-157. D E Z . , 
J. R e t h i u s . . . . , blz. 170-172. 
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een lange memorie over den kerkdijken en staatkundigen toestand 
aan den te Keulen vertoevenden nuntius Bonomi te richten, met het 
verzoek haar te Rome bekend te maken. Bonomi, die groóte achting 
had voor den nog steeds in armoede levenden balling, zond inderdaad 

, een samenvatting van Stempelius' geschrift naar den staatssecretaris. 
Onder voorbehoud van beter oordeel beval Stempelse het volgende 

aan n2) : 
1) de zending van een pauselijk gezant naar Spanje om den koning 

tot een spoedige onderdrukking van den opstand in de Nederlanden 
aan te zetten, daar uit den langen duur van den oorlog gevaar dreigt 
voor den katholieken godsdienst over geheel Europa. 

2) het afvaardigen van een legaat naar den franschen vorst, om 
hem te bewegen zijn broeder Frans, den hertog van Anjou, terug te 
roepen ; 

3) alle katholieke vorsten aan te zetten als tot een heiligen oorlog, 
teneinde met vereende krachten ten spoedigste aan dien noodlottigen 
strijd een einde te maken; 

4) een bekwamen, deugdzamen nuntius, vast aan te stellen voor 
gansch Nederduitschland en België, die te Keulen gevestigd, van 
daaruit vooral de belangen van de Nederlanden behartigen zou. 

Daarnaast gaf hij nog raad aan den Hertog van Parma, waaruit 
wij hier een en ander overnemen: 

1) laat hij de krijgstucht in het leger herstellen, door te zorgen, 
dat de koning regelmatig de soldij zendt; 

2) hij zorge voor vertrouwde wervers van krijgsvolk en inspec
teurs van het leger en voor onverdachte aanvoerders; 

3) hijzelf, de opperbevelhebber, ga moedig en opgewekt voort met 
de onderwerping van Brabant. Van Brabant uit komt hij gemakkelijk 
in Gelderland en in het weifelende Holland, waar al dit kwaad zijn 
oorsprong nam. Daar zal dan een volksbeweging ontstaan, zoodat de 
opstandelingen den strijd opgeven of overwonnen worden. 

De door Stempelse zoo vurig verlangde nuntiatuur voor zijn vader
land werd kort daarna opgericht; doch niet alleen op zíjn verzoek! 
De doorslag werd gegeven door den afval van den Keurvorst-aarts
bisschop van Keulen, Gebhard Truchsess van Waldburg, die na een 
moorddadigen, verwoestenden krijg, ten slotte het veld moest ruimen : 
hij vluchtte naar de noordelijke Nederlanden. 

Intusschen hadden de drie, met het oog op deze kwestie achtereen-

e2) Wij geven hier den tekst, zooals M. DROOG deze meedeelt naar een af
schrift van Dr. G. Brom in: De Katholiek 138 (1910), blz. 111-112. 
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volgens te Keulen bijeengekomen legaten03), Minucci, Bonomi en 
Malaspina, den Paus herhaaldelijk op het belang gewezen van een 
vasten nuntius in deze voor het geloof zoo belangrijke streken. Keulen 
leek hun de beste residentie. Niet alleen was er in het Stift zelf veel 
te doen, maar ook kon hij van daaruit op gemakkelijke wijze naar 
de Nederlanden gaan. 

Bonomi werd gesteund door den Provinciaal der Jezuïeten van 
Vlaanderen en door Laevinus Torrentius, den vicaris-generaal van 
Luik. Ook zíj achtten de aanwezigheid van een nuntius van het aller
hoogste gewicht. Anders zagen zij nog aankomen, dat door den in
vloed van het noord-nederlandsche protestantisme de heele Rijn
streek, Keulen en Luik inbegrepen, zouden verloren gaan. Alleen een 
vaste legaat kon de zoo noodige reformatorische maatregelen voor
schrijven en de invoering daarvan gadeslaan. 

Nog op het eind van 1583 liet men zich te Rome overtuigen en 
besloot men tot de instelling van een vaste nuntiatuur. In October 
1584 werd Bonomi zelf op deze post benoemd. Hij arriveerde in April 
1585 en begon weldra aan de dringende hervormingsmaatregelen, die 
te Keulen, ondanks de religieuse hernieuwing onder het volk, noodig 
waren. Reeds na twee jaar overleed hij en werd opgevolgd door 
Ottavio Mirto Frangipani. 

De tevredenheid van Stempelse kunnen wij ons gemakkelijk voor
stellen. Met zijn initiatief had hij zich in goed gezelschap bevonden: 
hij had dan toch maar Bonomi aangespoord. Waarom de instelling 
ten slotte was geschied was bijzaak: zijn wensch was vervuld. Hij 
kon het beste hopen. 

Wanneer Stempelse is overleden, is ons onbekend gebleven. Het is 
ook van weinig belang dit te weten. Het is voor ons voldoende te 
hebben aangetoond, dat de memories, die de uitgewekenen ondertee
kenden, op zíjn aansporing waren opgesteld. Hij was daardoor de 
leider der katholieke emigranten te Keulen. En waarlijk geen slechte. 
Hij zag in, dat de militante Sociëteit van Jesus het wankelende katho
licisme in de Nederlanden zou kunnen verstevigen en het verloren 
gebied misschien wel zou kunnen terugveroveren. Later wees hij op
nieuw op een andere voor de Kerk belangrijke zaak: een vaste nun
tiatuur in het Neder ri jngebied. Al bekleedde hij dan geen bestuurs
functie in de Kerk, hij had toch een helderen kijk op de strategische 
positie van het oude geloof in zijn strijd tegen de nieuwe leer. 

вз) Zie hiervoor M. DROOG : De oprichting van de nuntiatuur in Keulen. 
I n : De Katholiek 138 (1910), blz. 89-112. R. MAERE : Les origines de la non
ciature de Flandres. I n : Revue d'Histoire Ecclésiastique 7 (1906), blz. 565-584. 
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b) Geestelijke training in het kamp der „Militia Christi". 

Stempelse, met zijn invloed op de ballingen eenerzijds en zijn 
genegenheid voor de Jezuïeten anderzijds, was ook de man, die wel
bewust de uitgewekenen onder de geestelijke leiding der Sociëteit 
stelde. Hij trad onmiddellijk in contact met Rethius' opvolger, den 
Vlaming Franciscus Coster S.J., zoodra deze in Keulen was aange
komen. 

Costerus was wel de aangewezen man — Canisius had de aandacht 
van den Generaal op hem gevestigd — om de door Rethius' dood 
ontstane leemte te vullen. Geboren te Mechelen in 1532 04), had hij 
in 1551 te Leuven den graad van „Magister Artium" behaald. In 
1552 liet hij zich te Keulen in de Sociëteit van Jesus opnemen. Weldra 
was hij bevriend met den even ouden Rethius, met wien hij het vol
gend jaar naar Rome moest vertrekken om zijn studies voort te 
zetten. Samen keerden zij weer in 1556 terug en werden zij leeraar 
aan het Tricoronatum. In 1565 werd Costerus verheven tot de waar
digheid van vice-provinciaal der nederlandsche provincie en twee 
jaar later tot provinciaal. In deze hoedanigheid stichtte hij colleges 
te Douai, St.-Orner en Brugge. Daarom miste men hem noode, toen 
hij in 1574 weer naar Keulen moest vertrekken. Dat blijkt wel uit 
het feit, dat hij pas den 31 sten October 1575 daar arriveerde. 

Al zag Costerus het zelf niet, toch was zijn komst te Keulen van 
het grootste belang. Door zijn langdurige samenwerking met Rethius 
kon hij als geen ander weten, wat deze tijdens zijn leven had gewild 
en nagestreefd. In vele opzichten had hij dezelfde ideeën als zijn 
vriend. Zoo was b.v. het doel van de opvoedingsmethode van Von 
Rheidt er op gericht aan te sporen tot navolging der voorbeelden van 
groóte heiligen. Men herinnere zich zijn aandeel in de „Vitae Sanc
torum" van Surius, waaruit hij kleinere boekjes wilde laten samen
stellen. Costerus nu stond in deze op hetzelfde standpunt96). En 
evenals zijn voorganger was ook de Vlaming een fel strijder voor 
de Kerk. Hij kende de vernielende werking van den geuzenstorm 
immers uit eigen ervaring. 

De onvoorziene dood van den leider te Keulen bracht daarom voor-
loopig geen verandering in den gang van zaken. Het was alsof er 
slechts een eenvoudige naamsverwisseling had plaats gehad. Pas later 
zou blijken, wat Rethius met zijn bezielende aansporingen beteekend 

84) Zie voor het volgende R. HARDEMAN: Franciscus Costerus (1532-1619). 
Een Vlaamsche Apostel en volksredenaar. Alken (België), 1933. 

B5) KUCKHOFF, Tricoronatum , blz. 247-249. 
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had. Want dáárin verving Costerus hem niet. Wel echter handhaafde 
hij het peil en ook de richting van het Tricoronatum. 

Zijn eerste daad was de oprichting van een Mariacongregatie. Te 
Douai en Brugge had hij ook reeds dergelijke congregaties voor de 
schooljeugd gesticht. Hier, te Keulen, had Rethius den weg tot dezen 
stap al klaar gemaakt. Reeds den 18en December 1575, dus goed zes 
weken na zijn aankomst, kwam door Costerus' toedoen formeel de 
„Sodalitas seu Confraternitas Virginis Mariae" voor de leerlingen 
van het Tricoronatum tot stand. Den 4en Maart d.a.v., op vasten
avond, had de plechtige opening plaats: 35 jongens, meerendeels 
Lotharingers en Nederlanders, gaven zich op. 

Vlak daarop groeide de beweging uit buiten de collegemuren. In 
April 1576 ontstond een „Sodalitas Maior" voor de intellectueelen. 
Tegelijk met een aantal geestelijken, doctoren, licentiaten, kanunni
ken, enz. liet ook Johan Stempelse zich inschrijvenBe). Hij werd 
tevens de eerste prefect. Kuckhoff is van meening, dat de Goudsche 
burgemeester de oorspronkelijke bedoeling — jeugdinstituut — niet 
inzag. Maar het is te begrijpen, vindt hij, dat de ijverige katho
lieken deze eerste organisatiemogelijkheid ter verdediging van de 
Kerk begeerig aangrepen97). Had Stempelius Coster misschien aan
gespoord in deze richting te gaan ? Het is mogelijk : het feit, dat juist 
híj de eerste leider is, zegt in dit verband toch wel iets. 

De Sodalitas maakte veel opgang. Vooraanstaande families, ja 
heele kloosters lieten zich in de registers inschrijven98). 

De prefect werkte inmiddels doelbewust en krachtdadig mede aan 
het welzijn der congregatie, die veel aan hem te danken had. Want 
vele Nederlanders werden lid : W. Lindanus, bisschop van Roermond, 
J. Strijen, bisschop van Middelburg, L,. Metsius, bisschop van 's-Her-
togenbosch, en tal van anderen β β ) . Geen wonder, dat Stempelse dik
wijls voor het welzijn van zijn vaderland liet bidden 1 0 0 ) . 

Zoo scheen de Sodalitas voornamelijk een vereeniging van Neder
landers. Ook de eerste prefecten tot 1586 waren allen uitgewekenen. 
In 1582 berichtten de Paters in hun jaarverslag aan Rome, dat zij 

sr>) KETTENMEYER, t.a.p., blz. 10. Vrouwen werden niet toegelaten „quod nul
lus esset finis nee ordo" ! (HANSEN, t.a.p., blz. 739). 

β 7) KUCKHOFF, t.a.p., blz. 251. 
ββ) KETTENMEYER, t.a.p., blz. 22-23. 
Be) T.a.p., blz. 26-29. 
1 0 0) T.a.p., blz. 34-35. 
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vele, uit de Nederlanden gevluchte katholieken onder hun poenitenten 
konden rekenen 101). 

Zeker, de oorzaak daarvan mogen wij gerust hierin zoeken, dat 
de Jezuïeten een hernieuwd aanschijn gaven aan het geestelijk leven 
der stad. Maar niet minder is te danken aan de actie en het inzicht 
van Johan Gerrit Stempelse. Híj had zich met Rethius en Costerus 
in verbinding gesteld. Híj gaf leiding aan de ballingen, die zich daar
om mede door zijn toedoen onder de banieren der „Militia Christi" 
schaarden. 

с) De vertalingen van Ludovicus van Granada 
door Michael ab Isselt. 

Op zichzelf was het niets bijzonders dat in 1580 een priester uit 
de Nederlanden zijn toevlucht in de Rijnstad kwam zoeken. Zoovelen 
immers waren hem voorgegaan, zoovelen zouden hem nog volgen. 
Maar dat deze geestelijke — hij heette Michael ab Isselt — door zijn 
talrijke uitgaven een persoon van beteekenis zou worden, kon men 
op dit moment allerminst voorzien. 

Door niets was hij tot nu toe opgevallen 1 0 2 ) . Hij was tusschen 
1550 en 1553 te Dokkum geboren. Toen hem op jeugdigen leeftijd 
zijn vader te Leeuwarden was ontvallen, werd hij met zijn eenigen 
broer Jan naar familie in Amersfoort gezonden. Na hier de latijn-
sche school te hebben doorloopen, ging hij te Leuven studeeren, waar 
hij in het huis van Dr. Lambert van der Haer verbleef, den vader 
van den lateren geschiedschrijver Florentius. Toen in 1572 Oranje 
op de academiestad aanrukte, week hij uit naar Keulen. Hier deed 
hij in October van hetzelfde jaar zijn baccalaureaatsexamen in arti-
bus op het Tricoronatum. In aansluiting daarbij behaalde hij den 
derden Maart 1573 — nu te Leuven — zijn licentiaat in artibus. 
Hij studeerde vervolgens nog eenigen tijd theologie en keerde in 1575 
naar Amersfoort terug. Behoorend tot een oud, aanzienlijk geslacht, 
had hij omgang met de regentenfamilies, terwijl hij ook bij het volk 
als prediker hoog in aanzien stond. Na het sluiten van de Unie van 
Utrecht werd Amersfoort met kracht van wapenen tot toetreden ge
dwongen. Ab Isselt had voorzien dat hij verbannen zou worden en was 

1 0 1 ) H A N S E N , t.a.p., blz. 754. 
1 0 2 ) Voor alles wat wij over M. ab Isselt meedeelen, verwijzen wij naar 

onze studie over : „Leven en werken van Michael ab Isselt". In : Hist . Tijd
schrift 19 (1940), blz. 337-388. Wij hopen nog eenige studies aan zijn werken 
te wijden. 
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al naar Amsterdam uitgeweken, vanwaar hij naar Zwolle ging. Toen 
ook hier de calvinisten in 1580 de overhand hadden gekregen, werd 
hem het verblijf in de stad ontzegd. Nu kwam hij dan naar Keulen, 
waar hij opname vond in het Windesheimerklooster „Domus Vene-
rabilis Corporis Christi". Daarheen was ook Marcellus van Lent, 
sinds 1573 prior-generaal van de windesheimsche kloostervereeni-
ging, in 1579 gegaan, toen het klooster Mariënhof te Amersfoort, 
waar hij woonde, genaast werd. 

Weldra was Ab Isselt in het Keulsche vluchtelingenmilieu inge
burgerd. Zijn studievriend Tilman Vosmeer, de broer van Sasbout, 
was ook in de stad. De Delftenaar Christiaan van Adrichem, de uit 
Oostenrijk afkomstige Michael Aitsinger en Gerard Stempelse, de 
zoon van den Goudschen burgemeester, stonden met hem in relatie. 

Niet lang at Ab Isselt zijn brood in ledigheid. Dat zou niet volgens 
den geest van zijn vrienden zijn en daarvoor was hij bovendien zelf 
een te ijverig priester. Nu hij in ballingschap niet daadwerkelijk de 
zielzorg kon uitoefenen, zou hij het anders doen. Hij zou door het 
gedrukte woord de geloovigen gaan versterken. 

In 1583 gaf hij dan als eersteling een tekst uit van de „Scala Para
disi" van Johannes Climacus, waaraan hij het „Pratum Spirituale" 
van Sophronius toevoegde103). In 1586 volgde daarop een vertaling 
uit het italiaansch van den beroemden spaanschen prediker Ludo-
vicus van Granada O.P., onder den titel: „Exercitia in septem medi-
tationes matutinas". In de voorrede verklaarde Ab Isselt, dat hij het 
boekje had opgedragen aan Marcellus van Lent, om hem te helpen 
bij de hervorming van zijn kloosters. Hij was van plan er nog meer 
in de wereldtaal latijn over te zetten, opdat Granada's werken alle 
volkeren tot heil zouden strekken. Zóó belangrijk achtte hij dezen 
auteur, dat hij zijn historische studies — hij had tegelijk een voort
zetting van de wereldgeschiedenis van Surius laten verschijnen — 
hiervoor wilde onderbreken. 

Ab Isselt liet het niet bij deze woorden. Op de herfstmesse te 
Frankfurt van hetzelfde jaar waren alweer twee nieuwe boekjes van 
den door hem zoo bewonderden schrijver verkrijgbaar, n.l. „De fre
quenti communione" en de „Vita Christi". In het voorjaar van 1587 
kon men den „Dux peccatorum" koopen, dien de vertaler had opge
dragen aan Franciscus Fossius, deken te Aken en raadsheer van den 

103) Climacus was monnik op den Sinai en stierf omstreeks 640. Het „Pratum" 
wordt gewoonlijk aan Joh. Moschus toegeschreven, tijdgenoot van Climacus. 
Aloysius Lipomanus had het in 1558 uitgegeven en Sophronius als auteur ge
noemd. Sophronius leefde eveneens in de zevende eeuw. 
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hertog van Gulik. Van alle zijden, zegt hij, had men hem aange
spoord met zijn werk voort te gaan. Zelfs uit de Nederlanden had 
Jean Vendeville 104), lid van den Geheimen Raad, hem aangezet. Nu 
had hij Fossius tot patronus gekozen, omdat deze door het uitloven 
van een prijs ook anderen tot het vertalen van Ludovicus van Granada 
had uitgenoodigd. 

Precies een jaar later kondigden de boekverkoopers in hun catalogi, 
die ze steeds bij gelegenheid van de messe lieten drukken, opnieuw 
twee boeken aan: de „Flores R.P.F. Lodoici Granatensis, ex omnibus 
eius opusculis spiritualibus excerpti" en het tweedeelige „De 
oratione et meditatione". In het najaar van 1588 had Ab Isselt de 
„Brevis instructio ad corroborandos ac iuvandos morituros" van 
Franciscus Isella uit het italiaansch overgezet, een klein, handig 
boekje, vooral voor priesters. 

In den loop van 1588 verhuisde Ab Isselt naar Nijmegen, dat drie 
jaar tevoren tot Parma was overgegaan. Tot 1592, bijna een jaar 
nadat Maurits de stad weer had ingenomen, zou hij hier de door 
hem zoo verlangde practische zielzorg kunnen uitoefenen. Dit was 
evenwel geen beletsel om nog op het einde van 1588 het „Memoriale 
vitae christianae" van zijn vereerden asceet te publiceeren, en om 
zich daarna te zetten aan de bewerking van de „Conciones Evan-
geliorum" van den italiaanschen theoloog en predikant Corn. Musso 
(f 1574), bisschop van Bitonto 105). 

Het laatstgenoemde boek verscheen evenwel pas in 1594. Toen de 
uitgever Quentelius het hem had gezonden, was Ab Isselt niet opge
schoten: het italiaansch was lastig, hij had Nijmegen moeten ver
laten, was weer naar Keulen gekomen en vandaar nog in 1592 door 
den Keulschen nuntius Frangipani naar Hamburg (Altona) gezon
den om onder de nederlandsche en italiaansche kooplieden werkzaam 
te zijn. Bovendien was hij weer begonnen aan geschiedkundig werk. 
Het kleine aantal geloovigen — nog geen 200 — liet hem hiertoe 
voldoenden tijd. Hij kon het eene doen en het andere niet nalaten. 
Dus zette hij zoowel zijn arbeid op het terrein der historie als op 
dat van de stichtelijke lectuur voort. De preeken van Musso droeg 

104) In 1587 werd hij bisschop van Doornik. 
105) Deze was een gezien prediker in de eerste helft der zestiende eeuw en 

ijverig voorstander van de kerkhervorming. Het religieus-verdiepte en nieuw 
versterkte katholicisme, verbonden met het humanisme in de tweede helft der 
eeuw, voelde voor den pathos van zijn preeken. Zie H . J E D I N : Der Franzis
kaner Cornelio Musso, Bischof von Bitonto. Sein Lebensgang und seine kirch
liche Wirksamkeit . I n : Römische Quartalschrift 41 (1933), blz. 207-275. 
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hij op aan een der belangrijkste figuren van de Contra-Reformatie, 
n.l. vorstbisschop Julius Echter van Würzburg, een man, die door 
zijn krachtig optreden veel voor het oude geloof had gedaan l o e ) . 
Ab Isselt zegt, dat hij hem al eerder iets had willen dediceeren, maar 
dat hij nu pas de gelegenheid had hem iets bijzonders aan te bieden. 

Op het eind van 1595 verscheen de laatste vertaling van Ludovicus 
van Granada: „Compendium introductionis ad Symbolum Fidei". 
Twee jaar daarna, den 17en October 1597, overleed Michael ab Isselt 
vrij plotseling aan een ziekte, die hem al jaren lang kwelde. 

De vraag, die ons hier interesseert, is deze: waarom vertaalde 
Ab Isselt juist Ludovicus van Granada? 

Wie deze spaansche Dominicaan was, kunnen wij het beste uiteen
zetten met de woorden van J. Brouwer 107). Deze schrijft over hem 
het volgende : „Een Spaansch ascetisch schrijver van wereldberoem-
den naam is Fray Luís de Granada (f 1588), de auteur van het in 
vele talen vertaalde boekje: Gids voor Zondaren. Als zoon van arme 
Gallicische ouders werd Luís de Sarria in 1504 te Granada geboren. 
Op een en twintigjarigen leeftijd trad hij in de orde der Dominicanen 
en nam hij den naam van zijn geboorteplaats aan. In zijn jeugd had 
hij de hulp en steun van den graaf van Tendilla, in de geschiedenis 
ook bekend gebleven om zijn voorspraak bij Filips voor de vervolgde 
Ongeschoeide Carmelieten, volgelingen van Santa Teresa. Luís de 
Granada was een der grootste redenaars van zijn tijd, zijn groóte 
begaafdheid maakte hem tevens tot een belangrijk man in zijn orde. 
Van zijn werken, leerstellige beschouwingen, preeken en stichtelijke 
overdenkingen, levensbeschrijvingen (o.a. van Juan de Avila) en ver
talingen, is het meest bekend geworden en gebleven de vermelde „Gids 
voor Zondaren", Guía de Pecadores... 

In eenvoudige woorden heeft Luís de Granada het evangeliseeren-
de plan, waarvan de Gids een uiting is, samengevat. Men probeere 
de menschen voor zich te winnen, dan wekke men in hen het verlan
gen naar Christelijke deugd. Is eenmaal dit verlangen ontstaan, dan 
moet men de menschen leeren wat zij moeten doen om de Christelijke 
deugden te verwerven, en hun wijzen vanwaar zij de kracht en den 

106) Zie over hem de uitgebreide studie van GÖTZ VON PÖLNITZ : Julius Echter 
von Mespelbrünn, Fürstbischof von Würzburg und Herzog von Franken (1573-
1617). München, 1934. Vele katholieke Nederlanders namen tot hem hun toe
vlucht (t.a.p., blz. 170-171). 

10T) J. BROUWER : De achtergrond der Spaansche mystiek. Zutphen, 1935, 
blz. 136-139. 
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geest kunnen verkrijgen om de begeerte te veranderen in een daad. 
Men zal hun dan insgelijks moeten leeren hoe zij zich kunnen ver
weren tegen zondige neigingen en hoe zij zich van kwade gewoonten 
kunnen ontdoen. 

Een tweede veelgelezen werk van Luis de Granada is zijn „Boek 
van het gebed en de meditatie", Libro (of Tratado) de la Oración y 
meditación, over welks oorspronkelijkheid of mogelijke navolging van 
een geschrift van San Pedro de Alcántara gestreden i s . . . Dit boek 
is de „aanloop" geweest tot de „Gids voor Zondaren", dat er feitelijk 
één geheel mede vormt naar opvatting en doel. In beide stijgt Luis 
de Granada reeds een enkele maal op tot de mystieke ervarings-
vroomheid. In hem is, zoomin als in vele andere asceten en mystici, 
een vaste onderscheiding in de fazen van den opgang tot de eenheid 
met God te vinden. Tot deze mystieke vereeniging met God in de 
zuiverheid des harten bepaalt Granada zich meer in het bijzonder in 
de „Memorial de la vida cristiana", een in zinnebeeldige getallen ver
vat „dagboek" van het Christelijke leven. Ook dit werk is echter meer 
beschouwend dan uit de eigen ervaring geschreven. 

De boeken van Fray Luís de Granada zijn vele malen herdrukt en 
vertaald... De eerste uitgave van de „Gids voor Zondaren" is in 
1558 veroordeeld door de Inquisitie en opgenomen in den Index der 
verboden boeken van 1559, wegens quietistische neigingen en uit
spraken. De Inquisitie... zal aanstoot hebben genomen aan zinnen 
als deze: Wij dienen te verkrijgen „een volmaakte gelijkvormigheid 
met Gods Wil in alles wat Hij over ons beschikke, door ons te laten 
leiden als schapen door Zijn herderlijke en voorzienende zorg, door 
eer en oneer, schande en goeden naam, door gezondheid en ziekte; 
door dood en leven, en door ootmoedig en opgewekt ons te schikken 
naar Zijn Wil". In uitspraken als deze heeft de Inquisitie quietis
tische lijdelijkheid gezien en veroordeelde ze deswegen." 

Ofschoon de spaansche mystiek in ontstaan en ontwikkeling oor
spronkelijk is, hebben er toch invloeden van buiten op ingewerkt 
en wel op de eerste plaats de duitsche en nederlandsche mystiek, 
die in veel opzichten aan de spaansche verwant is 108). Met name 
het „Rosetum" van den Windesheimer Jan Mombaer (f 1501) en 
„De spiritualibus ascensionibus" van Gerard Zerbolt van Zutphen 
(1367-'98) werden in Spanje veel gelezen en geraadpleegd109). 

Het staat vast, dat ook Ludovicus van Granada met de Moderne 
Devotie in verbinding heeft gestaan. Hij vertaalde de Navolging van 

loe) T.a.p., blz. 151; 158; 178; 179; 186. 
10e) T.a.p., blz. 152. 
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Christus, welke hij om stijl en persoonlijkheid, die erin doorstraal
den, aan Thomas van Kempen toeschreef en niet aan Gerson, den 
kanselier van de universiteit van Parijs (f 1428), die gewoonlijk 
voor den schrijver ervan doorging 110). Hij moet dus wel zeer goed 
van den geest der Windesheimers op de hoogte zijn geweest, merkt 
Groult terecht op111). Dom Huyben vraagt zich daarom af of Luis 
niet van veraf of dichtbij door de meditatiewij ze der Broeders van 
het Gemeene Leven is geïnspireerd 112). 

Nu behoeft men zich maar de titels van de door Ab Isselt vertaalde 
werkjes te herinneren om reeds eenigen samenhang te zien. Of Ab 
Isselt zelf Windesheimer was, weten wij niet zeker; zijn langdurig 
verblijft in het Keulsche klooster zou het doen vermoeden. En al 
was hij dan misschien niet lid van deze kloostervereeniging, haar 
ideeën waren toch de zijne. 

In de verschillende opdrachten van zijn vertalingen spreekt hij n.l. 
voortdurend over de waarde van het gebed en de meditatie. Wat de 
werkman is zonder gereedschap, is de Christen zonder gebed; bid
den volgens een goede methode is het universeele geneesmiddel tegen 
alle rampen, schrijft hij in de opdracht van „De oratione et medi-
tatione". De oorspronkelijkheid der Moderne Devotie bestond hierin, 
dat zij bijzonder nadruk legde op de meditatie en een bepaalde me
thode in de beoefening daarvan. Zij wees voor iederen dag der week 
een onderwerp aan en hield de overweging op een bepaald uur; in 
haar huizen en kloosters stelde zij ze verplichtend 113). Ab Isselt 
toont zich dus Windesheimer, evenals trouwens Ludovicus van Gra
nada zelf, die in het zooeven genoemde boek precies de manier der 
Moderne Devotie volgt. Men behoeft het maar te openen om dit te 
constateeren. 

Wij kunnen dus alvast concludeeren, dat Ab Isselt door een soort 
geestverwantschap tot Granada getrokken werd. Er is evenwel nog 
meer wat ter verklaring van de boven gestelde vraag kan dienen. Als 
tweede geneesmiddel tegen alle rampen van zijn tijd beveelt Ab Isselt 
verbetering van het geestelijk leven aan door een veelvuldig naderen 

110) P. GROULT : Les mystiques des Pays-Bas et la littérature espagnole du 
seizième siècle. Louvain, 1927, biz. 58; vgl. 169. 

m ) T.a.p., blz. 172. 
112) T.a.p., blz. 171-172. 
113) J . DE JONG : Een Nederlandsche, godsdienstige beweging : de „Moderne 

Devotie". I n : Nederl. Kath. Stemmen 28 (1928), blz. 140-141. Deze methode 
werd heelemaal overgenomen door Mombaer, den laatsten grooten geestelijken 
schrijver der beweging (t.a.p., blz. 144). 
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tot de H. Tafel. In de opdracht van „De frequenti communione" 
zegt hij, dat de Jezuïeten zich hiervoor veel inspanning getroosten 
en zeker ook op tal van plaatsen succes geboekt hebben 114). Sommi
gen hunner schreven zelfs eenige werkjes over dit onderwerp. Hier 
is dus een raakpunt tusschen Granada en de Jezuïeten 115). Dit feit 
brengt ons tot de kern van de zaak. 

Wij hebben vroeger reeds gezien, hoe er veel overeenkomst tusschen 
de Jezuïeten en de Kartuizers bestond. De Kartuizers waren bewon
deraars van de Moderne Devotie. Hun ascese was practisch. Dat was 
ook het systeem der Jezuïeten, die niet veel voelden voor hoogere 
mystiek. Dat was ook de Moderne Devotie zelf, die trouwens op 
den spaanschen edelman Ignatius van Loyola haar invloeden had 
doen gelden. En dat was ook Ludovicus van Granada. 

Het werk der Kartuizers en Jezuïeten had derhalve te Keulen een 
geest doen ontstaan van practisch-ascetisch leven, waarin de boekjes 
van den spaanschen Dominicaan wel opgang moesten maken. Dit 
verklaart, waarom zij zooveel herdrukt werden; waarom men zóó 
met Ludovicus dweepte, dat een Fossius een prijs voor vertalingen 
uitloofde; waarom Ab Isselt speciaal daarvoor italiaansch ging lee
ren 1 1 β ) . Voegen wij daarbij het feit, dat Ab Isselt in de door de 
Jezuïeten geleide kringen van Stempelse verkeerde, dan meenen wij 
hiermede wel het antwoord gevonden te hebben op de vraag, waarom 
hij juist Ludovicus van Granada, en niet een ander, ging vertalen. 

Door het te Keulen bestaande geloofsleven, waarin Ab Isselt geheel 
werd opgenomen, gevoelde hij zich één met den Spanjaard, die ten 
slotte even practisch was als de Jezuïeten, van wier werk hij zoo'n 
bewonderaar was. 

Wij zeiden reeds terloops, dat Michael ab Isselt de pen ter hand 
nam, omdat hij op geen andere wijze nuttig kon zijn. Wanneer wij 
de opdrachten van zijn werken achter elkaar lezen, krijgen wij een 
vrij nauwkeurig beeld van wat hij dacht over zijn eigen tijd. 

Het is geen mooi beeld. Ab Isselt is zeer pessimistisch. In den 
breede beschrijft hij alle rampen van het door voortdurende oor-

"*) T e Keulen steeg inderdaad het aantal communicanten voortdurend. 
115) In 1628 gaf A. Schottus S J . de volledige werken van Lud. van Granada 

uit (A. DE BACKER-C. SOMMERVOGEL : Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. 
10 dl. Par is , 1890-1909; V I I , 900). 

116) Opdracht „Vita Christi". Vanuit Spanje was Fray Luís weldra in Italië 
zeer populair geworden. E r werden tal van compilaties uit zijn werken ver
vaardigd. 



34 

logen geteisterde Europa. Een zwaardere tijd dan deze heeft er wel 
niet bestaan Een matelooze hoeveelheid kwellingen stort zich over 
het menschdom uit. Niemand blijft onaangetast, nergens is men vei
lig, ja het einde der wereld schijnt nabij. 

Ten slotte zou dit alles nog niet zoo erg zijn — het betreft immers 
het lichaam, niet de ziel — als ín ons het kwaad maar niet erger 
was dan buiten ons. Het verstand is blind, de wil tot het kwade ge
neigd. Men is uit op weelde en genotzucht. Overal ziet men bedrog, 
haat, nijd, verdragbreuk, opstand tegen het gezag, ondeugd en ver
derf. De grenzen tusschen het geoorloofde en ongeoorloofde ver
vagen en slechts weinigen hebben nog achting voor God of godsdienst. 

Hoe heeft dit alles kunnen gebeuren? Het versmaden van Gods 
wetten en het verlaten van het ware geloof, heidendom en onchriste
lijke levenswandel zijn de oorzaken hiervan 117). 

Aan dezen rampspoedigen toestand kan maar op één manier een 
einde komen, n.l. door het wegnemen van de oorzaken. Voortdurend 
wijst Ab Isselt op de goddelijke barmhartigheid, die steeds een weg 
ter verbetering open laat. Wanneer men weer naar God terugkeert, 
zal Hij ophouden met straffen. Zijn Wil is immers : heiliging en ver
betering van onszelf. Dit kan men bereiken door een veelvuldige 
Communie en voortdurend gebed en overweging. Ook hiervoor heb
ben wij echter Gods bijstand noodig. Wij zouden geworden zijn als 
Sodoma en Gomorrha, indien Hij geen werklieden ter hulp had ge
zonden, zooals de Jezuïeten, Franciscanen en Dominicanen. 

Onder de laatstgenoemden is Ludovicus van Granada heden ten 
dage wel de voornaamste schrijver. Hij is een man „humanarum 
artium peritissimus, Philosophus insignis, Theologus profundus, et 
Ecclesiastes in utraque lingua, Latina non minus, quam patria facun-

117) Men meene evenwel niet, dat de zwaartillende Ab Isselt de eenige was, 
die zich in zoo'n sombere bewoordingen uitliet. Ook de protestantsche predi
kanten dachten over hun tijd zooals hij. Volgens hen was er niet veel goeds 
aan hun geloovigen. Steeds waarschuwden zij voor Gods straf wegens het niet 
naleven van Zijn wetten. Zij klaagden er allen over, dat de booze de heerschappij 
over de wereld aan het winnen was. Nooit was men zoo zondig als in dezen 
tijd. Dit was het moment waarvan Christus voorspeld had, dat het aan het 
einde van de wereld zou voorafgaan. Merkwaardige teekenen aan den hemel 
duidden op den nabijzijnden ondergang. Dat zij met dit laatste argument hun 
geloovigen hoopten te bekeeren, kwam doordat dezen zelf algemeen beheerscht 
werden door de vrees hiervoor. Zóó levend was die angst, dat een zekere 
Peter Hafftiz een boekje deed verschijnen met de beschrijving van tijd, plaats 
en andere bijzonderheden over het Laatste Oordeel. Zie M. OSBORN : Die Teufel
literatur des XVI Jahrhunderts. Berlin, 1893, biz. 164-166. 
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dissimus...". Hoe geleerd alles was wat uit zijn mond kwam, en ook 
hoe vroom, kunnen zij beoordeelen, die hem tijdens zijn leven hebben 
gehoord. Uit zijn geschriften kan men hem het beste leeren kennen. 
Hij was verlicht door den H. Geest ; zonder vuur branden en zonder 
God over God spreken is onmogelijk118). Deze heilige man zag hoe 
velen afdwaalden en om dat te voorkomen schreef hij allerlei boeken. 
Wat stijl betreft, schijnen wij Cicero te lezen, wat leerstellingen be
treft, St. Paulus. Kortom, hij is de schrijver van deze eeuw; geen 
ander is met hem te vergelijken 119). En daarom zette Ab Isselt zich 
tot het vertalen van Luis de Granada. 

Deze zuiver godsdienstige instelling veroorlooft ons een blik te 
slaan in het innerlijk leven en streven van Ab Isselt. Niet bij de 
pakken neerzitten, was zijn parool, integendeel, energiek optreden 
en meewerken aan een verandering ten goede door het geloofsleven 
te verbeteren en te verdiepen, door den mensch tot God terug te 
voeren. 

Nu wij hiermede een duidelijken kijk hebben gekregen op het werk 
van Ab Isselt als vertaler van Ludovicus van Granada, is het ook 
interessant te weten wat hij hiermede bereikt heeft. Zijn bedoeling 
was immers den spaanschen schrijver door middel van het latijn aan 
de heele wereld bekend te maken. Daarin nu is hij ook geslaagd. 
Wanneer men het vierdeelig werk van M. Llaneza O.P. : Bibliografía 
del V.P.M. Fr. Luís de Granada...1 2 0) inziet, krijgt men een goeden 
indruk ervan, hoeveel de vertalingen van Ab Isselt gedrukt en her
drukt zijn. En dat, terwijl dit bibliographisch overzicht nog niet eens 
volledig is, want wij hebben meer dan één uitgave gevonden, die er 
niet in wordt vermeld. Vanuit het latijn zijn sommige boekjes weer 
in het nederlandsch vertaald, een enkel in het fransch en verschillende 
in het engelsch. 

In het land van koningin Elisabeth hadden de anglicanen nog geen 
eigen stichtelijke lectuur geschapen. Zij moesten bestaande katholieke 
literatuur naar hun inzichten omwerken. De spaansche devotieboek
jes stonden daar hoog in aanzien, vooral die van Ludovicus van 
Granada, ook al wel omdat hij zoo eenvoudig en practisch was. De 
anglicaansche geestelijke Francis Meres (1565-1647) vertaalde ver
scheidene van diens tractaten uit het latijn, naar de overzetting van 

1 1 β) Opdracht van het „Memoriale". 
" 9 ) Opdracht „Compendium a d . . . Symbolum Fidei". 
1 2 0) Salamanca, 1926-1928. 
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M. ab Isselt, in het engelsch 121). De italiaansche compilaties uit de 
tallooze geschriften van Granada, waarvan Ab Isselt er eenige be
werkt had, versehenen ook in die taal. Meres nam „De oratione et 
meditatione" van 1588 onder handen 122) ; Lodge, eveneens anglicaan, 
de „Flores" en het „Paradisus precum", een verzameling gebeden 
door Ab Isselt in 1589 zelfstandig uit de boekjes van Fray Luís 
bijeengebracht en uitgegeven 123). 

Daarnaast brachten ook de naar het vasteland uitgeweken katho
lieken edities van Granada op de markt. Zíj vertaalden evenwel uit 
het spaansch; de anglicanen uit het latijη van Ab Isselt. Voegt men 
bij deze feiten nog de conclusie van Mej. Hagedorn, dat er meer 
uitgaven van Ludovicus van Granada in anglicaansche bewerking 
gepubliceerd zijn, dan er van katholieke zijde zijn verschenen 1 2 4 ) , 
dan springt het belang van Ab Isselt's arbeid aanstonds in het oog. 

Wanneer wij dus het vertaalwerk van Ab Isselt als een geheel 
beschouwen, zien wij dat hij een typisch vertegenwoordiger is van 
het Keulsche emigrantenmilieu. Als volijverig priester was hij het 
eens met de rationeele methode der Jezuïeten, waarvan hij den invloed 
onderging. Van plan om te publiceeren, werd hij door de sfeer van 
geestelijk leven, waarin hij zich bewoog, als vanzelf tot Granada 
gebracht, tot wien hij zich bovendien door een zekere innerlijke ver
wantschap getrokken voelde. Welbewust hielp hij mede aan het 
grootsche werk der Restauratie. Hij is de eenige balling van het einde 
der zestiende eeuw geweest, die door een uitgebreid oeuvre het katho
licisme wilde verdiepen, daardoor de wereld wilde verbeteren en het 
protestantisme effectief bestrijden. Hierbij ging hij geheel voort in 
den geest van de Moderne Devotie, welke door de Jezuïeten uitge
werkt was. In Michael ab Isselt kunnen wij de exponent zien van 
de krachten, die op geestelijk gebied onder de uitgewekenen te Keulen 
werkzaam waren. Daarom mocht zijn arbeid op het terrein der ziel
zorg niet onbesproken worden gelaten. 

121) M. HAGEDORN : Reformation und spanische Andachtsliteratur. Luis de 
Granada in England. Leipzig, 1934, blz. 52-54; 62; 69-74. Meres kende geen 
spaansch. 

1 ! ! г) T.a.p., blz. 78-80. 
" э ) T-a-p., blz. 85 ; 90-92. 
12i) T.a.p., blz. 149. 
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d) Trouw aan godsdienst en vorst. 

Wanneer men zich de psychologische gesteldheid van vele der 
katholieke ballingen indenkt, kan men gemakkelijk begrijpen, dat de 
vurige ijver der Jezuïeten hen in hun godsdienstige gevoelens aan
wakkerde en versterkte. Zij waren immers fel en hard van aard. Zij 
konden het niet verkroppen, dat hún geloof verdrongen werd door 
een leer, die lijnrecht daartegenover stond. Daarom wilden zij de 
Jezuïeten, die stormtroepen der Kerk, naar hun vaderland dirigeeren. 
Die onverdraagzame houding namen velen hunner ook aan, waar het 
de politieke gevolgen der religieuse omwenteling gold. Publicaties 
naar aanleiding van de Keulsche vredesonderhandelingen in 1579 
laten daaromtrent geen twijfel. 

Dank zij een tweetal uitvoerige studies 125) zijn wij over deze 
onderhandelingen nauwkeurig ingelicht. 

In het voorjaar van 1578 hadden de Paus zoowel als de keizer 
bemiddelingspogingen bij den spaanschen koning ondernomen om 
aan den oorlog in de Nederlanden een einde te maken. De Paus had 
belang bij een vrede, omdat hij alle krachten van Filips wilde con-
centreeren op den strijd tegen de Turken en de herwinning van 
Engeland 12e). Het kwam hem daarom uitstekend van pas, dat in het 
begin van het jaar de katholieken hem op den ernst van den toestand 
hadden gewezen en zijn invloed ingeroepen 127). En de keizer van 
zíjn kant vreesde, dat door een langdurige aanwezigheid van Anjou, 
die Oranje al vanaf 1576 steunde, de Nederlanden zich van het Duit-
sche Rijk zouden afscheuren. 

Filips wenschte er evenwel niets van de hooren. Rudolf II stelde 
immers als grondslag der besprekingen de Pacificatie van Gent voor, 
waaraan de koning slechts noodgedrongen zijn goedkeuring had 
gehecht128). De uitermate precaire toestand onder Don Juan noopte 
echter tot handelen, zoodat Filips ten slotte toch Karel van Aragon, 
hertog van Terranova, naar den keizer zond. 

Intusschen overleed Don Juan en nam Parma het bestuur van hem 

125) J. H A N S E N : Der niederländische Pacificationstag zu Köln im Jahre 1579. 
I n : Westdeutsche Zeitschrift 13 (1894), blz. 227-272; M. L O S S E N : Aggäus Al
bada und der Kölner Pacificationscongresz im Jahre 1579. In : Historisches 
Taschenbuch. Fünfte Folge, Sechster Jahrgang (Leipzig, 1876), blz. 275-362. 

126) H A N S E N , t.a.p., blz. 235. 
127) T.a.p., blz. 236-239; D E M E E S T E R , t.a.p., blz. 136; 140. 
128) HANSEN, t.a.p., blz. 246-250. 
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over (Oct. 1578). Eenige maanden daarna, den 6en Januari 1579, 
sloten de waalsche provincies de Unie van Atrecht. Reeds in October 
d.a.v. kwam de gelijknamige vrede tot stand: handhaving van 
Pacificatie en Eeuwig Edict, terugtrekken van vreemde troepen en 
herstel der privilegiën waren de voornaamste bepalingen. 

Op 23 Januari werd ook de Unie van Utrecht gesloten. 
Beide Unies brachten verdeeldheid in de sinds de Pacificatie be

staande Staten-Generaal. De onderteekenaars van Utrecht stonden 
niet zeer sympathiek tegenover de vredespogingen. Ook Farnese ging 
liever zijn eigen weg : hij stond er veel te gunstig voor. De gematigde 
middenpartij wist evenwel in de Staten haar zin door te zetten. Zoo
doende werden den 29sten Januari onderhandelingen goedgekeurd 
op een program, dat in samenwerking met de tolerante katholieken 
uit het Zuiden opgesteld was 12fl). Want men wenschte vooral hand
having van den Religievrede van 1578 1 3 0), welke op de leest van de 
Augsburgsche Confessie was geschoeid. 

Eerst in Mei 1579 werd het Congres plechtig geopend. 
Het was een heele drukte in Keulen, dat na eenig overleg als plaats 

van samenkomst was uitgekozen. Jacob Henot, de postmeester, had 
maatregelen moeten treffen om vlotte verbindingen met den keizer 
te kunnen onderhouden. De bestaande voetbodendienst van Keulen 
naar Wöllstein, waar men aansluiting verkreeg op de groóte postlijn 
naar Ulm-Augsburg-Weenen, verving hij door een ruiterdienst. Hij 
liet acht posten voor het wisselen der paarden op het toch al niet 
lange traject aanleggen, terwijl er acht knechten zouden rijden, die 
ieder twee paarden ter beschikking kregen131). 

Wij kunnen ons indenken, dat de ballingen met spanning den uit
slag verbeidden, temeer omdat men van te voren weinig over de 
kansen van een al of niet slagen van het Congres kon zeggen. De 
Staten-Generaal wenschten, zooals wij reeds zeiden, de Augsburgsche 
Confessie en de handhaving van den Religievrede van 1578. Dus 
het princiep: „Cuius regio, illius et religio". Vervolgens eischten zij 
vrije uitoefening van één der godsdiensten op plaatsen, waar hon
derd gezinnen er om vroegen. De belangrijkste der drie keizerlijke 
bemiddelaars, Julius Echter van Mespelbrünn, vorst-bisschop van 
Würzburg, een soepele doch krachtige figuur, was deze eischen zeer 

™) T.a.p., blz. 259. 
130) LOSSEN, t.a.p., blz. 285. 
131) E. GOLLER : Jakob Henot (f 1625), Postmeister von Coin. Ein Beitrag 

zur Geschichte der sogenannten Postreformation um die Wende des X V I Jahrh . 
Bonn, 1910, blz. 52-54. 
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gunstig gezind. Zijns inziens had de katholieke zaak van een voort
zetten van den oorlog slechts schade te verwachten. Oranje zou toe
nadering tot Frankrijk kunnen gaan zoeken en de duitsche vorsten 
zouden zich wel eens met den opstand kunnen gaan bezig houden. 
ΐη dit laatste geval was de rust, die het Rijk zoo noodig had, verloren 
en zou het werk der Contra-Reformatie ernstig gevaar loopen. Uit 
deze overwegingen streefde hij naar vrede voor de Nederlanden op 
basis van den Augsburgschen Religievrede. Dat leek hem namelijk 
de eenige weg ter verzoening. Was vroeger Aggaeus Albada — een 
uitstekend jurist, door huwelijk verwant met Viglius, op dit moment 
lid van het gezantschap der Staten-Generaal, omdat hij sinds 1570 
tot de gereformeerde religie was overgegaan en met Oranje goed 
was bevriend 1 3 2) — zijn raadsman geweest, nú bracht hij ter onder
steuning een invloedrijk protestant mee om te laten zien, dat het hem 
hoogen ernst was met de rust in de Nederlanden 133). 

Zóó bezien stond de zaak er niet zoo slecht voor. Maar de pause
lijke nuntius en de koninklijke gevolmachtigde waren absoluut tegen 
deze voorstellen. En de Staten-Generaal wilden niet zonder dít. Zóó 
bezien was de geest verkeerd en stonden de kansen op slagen verre 
van gunstig. 

Lang duurde de conferentie niet. Albada, de woordvoerder der 
Staten-Generaal, en Terranova dienden eenige memories in bij de 
Commissarissen. Reeds den 12en Juli stokten de onderhandelingen, 
omdat Filips' concessies niet voldoende waren. Terranova stelde toen 
opnieuw 22 artikelen samen. Met uiterste moeite had Julius van 
Würzburg van hem gedaan weten te krijgen, dat eenige vrijsteden, 
waar de Augsburgsche Confessie zou gelden, zouden worden aan
gewezen 134). Daarbij bleef het wat den godsdienst betrof, al werden 
de Pacificatie van Gent en het Eeuwig Edict toegestaan. 

De Staten-Generaal zonden de laatste voorstellen naar de steden, 
die zich echter met haar antwoord niet haastten. Daarom schreven 
de Commissarissen de provincies en voornaamste steden nog eens 
den 5en en 29sten Augustus aan 135). Toen geen antwoord volgde, 
werd het Congres op 13 November gesloten: de bemiddelaars ver-

132) NIEUW NEDERL. BIOGR. WOORDENBOEK VI, 21-23. 
iaa) PÖLNITZ, t.a.p., blz. 169-171. Voortvluchtige nederlandsche katholieken 

hadden op hem hun hoop gesteld ; tal van uitgewekenen ondervonden zijn krach-
tigen steun. 

"*) T.a.p., blz. 172. 
135) LOSSEN, t.a.p., blz. 339. 
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klaarden het eens te zijn met Terranova. Eenige dagen daarna kwam 
het antwoord der Staten binnen138). 

Beide partijen treft schuld voor het mislukken. Maar vooral de 
aanwezigheid van den nuntius J. B. Castagna heeft er toe bijgedra
gen, doordat hij Terranova in zijn houding sterkte, want Paus Gre-
gorius wilde wel den vrede, doch alleen als hij volledig tevreden 
werd gesteld 1S7). 

Al hadden de onderhandelingen kort geduurd, toch hadden zij nog 
al wat stof doen opjagen. 

De bekende cataloog van Knuttel1S8) geeft onder het jaar 1579 
een groot aantal geschriften aangaande het Congres. Ziet men nauw
keurig toe dan valt het op, dat betrekkelijk weinige daarvan te 
Keulen het licht hebben gezien. In de Nederlanden zelf beijverde 
men zich klaarblijkelijk meer dan in de Rijnstad om den vrede te 
bevorderen of tegen te werken. Vooral in het Noorden stond men 
afwijzend tegenover de besprekingen 139). 

De anonieme auteur van een „Clare Vertoninge ende bericht der 
Articulen ende Conditien nu onlancx tot Cuelen... ghepropo-
neert. . ." 140) (z. pi., MDLXXIX) is vol wantrouwen. De artikelen 
zijn zóó vervat, zegt hij, dat de koning U wil bedriegen en dan zelf 
zijn slag slaan. Hij beweert wel, dat hij den vrede wil, maar hij doet 
er erg weinig voor. Men heeft te doen met Spanjaarden, die alle 
Nederlanders voor ketters en lutheranen houden en dagelijks het 
gezegde in den mond hebben, „dat men ketters geen geloof en behoort 
te houden" 141). Dat is in het kort de reden, waarom de Staten-Gene-
raal, hoe geneigd tot vrede zij ook zijn, deze voorwaarden niet kunnen 
accepteeren. 

Het langdradige en saaie betoog van dezen feilen democraat 
en tyrannenbestrijder vond een „Antwoorde op de clare verthoo-
ninge der Artykelen ende Conditien des Vredens, . . ." 142) (z. pi., 
MDLXXIX), dat gesproken werd door een overtuigd aanhanger 

1 3 θ) T.a.p., blz. 342-344. 
1 S 7) D E MEESTER, t.a.p., blz. 153. 
1 3 8) W. Р. С KNUTTEL : Catalogus van de pamflettenverzameling berustende 

in de Koninklijke Bibliotheek. I, 's Gravenhage, 1889. 
1 3 β) T.a.p., no. 488; 490; 493. LOSSEN, t.a.p., blz. 341. 
1 4 0 ) K N U T T E L , t.a.p., no. 500. Hi j spreekt van „Staten van dese Landen" , 

zoodat wij meenen te mogen concludeeren, dat dit pamflet niet té Keulen is 
geschreven. 

141) VERTONINGE , blz. E r . 

" г ) KNUTTEL, t.a.p., no. 502. 
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der Spanjaarden. De inhoud daarvan kwam hierop neer: de Staten 
zijn ongemotiveerd achterdochtig. Zij willen sommige dingen eischen 
om zelf te kunnen doen, wat zij wenschen en den vrede niet loyaal 
na te komen. Zij willen alle voordeden voor zich alleen hebben. 

Dit waren eigenlijk de eenige polemische stukken in de Nederlan
den. De katholieken trachtten alleen maar stemming te maken door 
de voorstellen van Terranova met veel ophef te publiceeren, zooals 
b.v. de drukker J. Bogard te Douai deed 143). Door de keuze van de 
stukken vestigde hij de aandacht speciaal op de mildheid des konings 
en de scherpte der tegenpartij, die zich uitte in de 16 artikelen. Alles 
bijeen was het niet veel. 

Te Keulen daarentegen zagen, afgezien van de publicaties der ver
schillende aanbiedingen van Terranova, werken van grootere betee-
kenis het licht. Tijdens de onderhandelingen verschenen er twee ge-
schriftjes om tot vrede aan te sporen. In September, toen het Congres 
op het doode punt was gekomen, werd n.l. een „Viri pietate... cla-
rissimi dialogus de pace" verkrijgbaar gesteld l 4 4 ) . De zich niet noe
mende auteur was de Staten-afgevaardigde Caspar Schetz van Grob-
bendonck, die zich wel aan de zijde van Willem van Oranje had ge
schaard, doch katholiek was gebleven. In het hier genoemde boek
je 145) heeft Schetz den humanistischen vorm van een samenspraak 
— tusschen Filips en Terranova — gekozen. Het overigens wat lange 
gesprek is helder en logisch opgebouwd. Ordelijk gaat de schrijver 
van het eene punt op het andere over, waardoor hij gunstig afsteekt 
bij tal van boekjes van dit soort. Schetz was, wat men toentertijde 
een „politicque" noemde, iemand, die om redenen van staatsbelang 
twee godsdiensten in één staat naast elkaar wilde toestaan. Om dit 
te bereiken schreef hij dit werkje. Het minste, wat men kan doen, 
vindt hij, is den katholieken twee vrijsteden in Holland en Zeeland 
aanwijzen en omgekeerd in de andere provincies aan de protestan
ten 1 4 e). Want, laat hij Terranova zeggen, dat is voor het geloof 
voordeeliger dan een lange, vernietigende oorlog. Zie maar eens naar 
Frankrijk. De krijg zal de haat tegen de Spanjaarden slechts doen 
toenemen. Met dit argument is de koning het eens 1 4 7). 

14S) T.a.p., no. 499. 
144) T.a.p., no. 494. Wi j meenen, dat dit de eerste druk is, omdat in de Ant-

werpsche editie een approbatie van W . v. d. Steeghen voorkomt (t.a.p., no. 493), 
die hier ontbreekt. 

145) Wi j gebruiken de uitgave van P . BURMANNUS SEC. : Analecta Belgica I 
(Lugd. Batav., 1772), blz. 115-244. 

" Ό T.a.p., blz. 136-145. 
" 7 ) T.a.p., blz. 157-186. 
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Ten slotte ziet de vorst ook wel in, dat er redenen kunnen zijn, die 
toestaan een tweede religie naast de katholieke te dulden. Vrede is 
inderdaad beter dan een woeste oorlog148). Hij vraagt dan hoe zijn 
dienaar denkt dien vrede te sluiten? Die vraag is voor den hertog 
een welkome gelegenheid om op een aantal punten, die de Staten 
eischen en die Filips in de 27 artikelen heeft aangeboden, dieper in 
te gaan. Zoo bespreekt hij o.a. de vrijheid van godsdienst met de 
kwestie, of de leden van beide gezindten in hoogere staatsambten 
benoembaar zijn. 

Was de „Dialogus" meer ten gebruike van de koningsgezinden 
geschreven, ook de eigen partij werd door denzelfden auteur tot toe
nadering aangespoord in een „Grondelycke Onderrichtinghe aen de 
gemeene Inghesetenen van Nederlandt..." 149), welke te Keulen door 
de pers werd verbreid. 

Schrijver wil een vuurbaken ontsteken om het schip van staat niet 
te doen stranden. Waarheid en leugen wil hij aan het licht brengen. 
De vrede is het doel waarnaar men moet streven. Sommigen zullen 
evenwel zeggen : beter een rechtvaardige oorlog dan een onrechtvaar
dige vrede, maar hierover wil hij nú niet disputeeren. De vraag is 
alleen maar of het rechtvaardiger is den oorlog tegen zijn natuur
lijken vorst voort te zetten of vrede te sluiten?150) Waarom den 
koning eigenlijk wantrouwen? Hij meent het toch goed. Laat U 
toch niet onder het mom van vrijheid en privilegiën door leugenaars 
bedriegen. Zij doen dat alleen maar om een nieuwe slavernij in te 
voeren151). Bedenk wel, dat godsdienstverandering altijd twist mee
bracht. Wat ónze — d.w.z. katholieke — religie aangaat, die is de 
oudste in de Nederlanden. Wij zijn er in geboren en opgevoed, de 
landsvorsten hebben haar bezworen. Wil men nu van Filips een mein-
eedige maken? 152) 

Zoo hoorde men te Keulen een pleidooi voor breedere opvattingen 
en verdraagzaamheid, dat recht op den man afging. Maar het werkte 

148) T.a.p. 
1 4 β) KNUTTEL, t.a.p., no. 498 = 497, dat zonder plaats en zonder drukker

aanduiding verscheen. Voorin de aanteekening van een zekeren G. T. Verhoe

ven, dat Schetz de auteur is. Dagteekening : 1 Nov. 1579 door een „liefhebber 

des Vredens en welvarens van 't gemeene Vaderlandt". 
1 5 0 ) O N D E R R I C H T I N G H E , blz. A 4

V . 
1 5 1 ) T.a.p., blz. A e

v - A 7

v . 
1 5 2 ) T.a.p., blz. C 3

r " v . Nog een ander pamflet : „Ad Belgii ordines exhorta

toria ad pacem orat io" ( K N U T T E L , t.a.p., no. 514) wordt wel eens aan Schetz 

toegeschreven. H e t is echter fel anti-Oranje en om die reden wijst L O S S E N , 

t.a.p., blz. 340 het auteurschap van Grobbendonck af. 
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niet overtuigend op hen voor wie het bedoeld was. Geen van beide 
partijen kwam van haar standplaats om de ander de hand te reiken. 

Zij gaven elkander daarvan de schuld. Na het sluiten van het 
Congres stelde J. Wimpheling op bevel van Terranova als verslag een 
tot den keizer gerichte relatie op. Theod. Graminaeus, een te Keulen 
woonachtige Roermondenaar, vertaalde het onder den titel: „Relatio 
ad sacram Caesaream Maiestatem,..." (Coloniae, MDLXXIX) 15S). 
Naderhand liet hij ook een duitsche editie verschijnen 154). 

Het verslag kiest zonder meer partij vóór Terranova: de Staten 
zijn de oorzaak van het wansucces 1S5). De schrijver klaagt, dat de 
voorgestelde artikelen moedwillig verdraaid zijn weergegeven, dat er 
overal „famosi libelli" tegen den vrede zijn gepubliceerd, en dat alles 
naar den verkeerden kant is geïnterpreteerd 1Be). 

Ook Aggaeus Albada moest van de Staten of van zijn medegezan
ten een verhaal over het verloop van de onderhandelingen uitgeven. 
Hij ontleende zijn relaas aan het protocol van den secretaris van het 
gezantschap en gaf daarbij de gewichtigste stukken. Het geheel werd 
te Antwerpen in 1580 gedrukt als: „Acta pacificationis... fideliter 
ex protocollo legatorum Ordinum descripta", en in het fransch en 
nederlandsch vertaald 167). 

Deze uitgave heeft Albada voorzien van eenige randglossen ter 
verdediging van de gezanten. In de editie van Leiden (1581) geeft 
hij evenwel zijn eigen inzichten in de politiek. Hij toont zich voor
stander van beperking der vorstelijke macht en wil strenge scheiding 
van Kerk en Staat. De laatste heeft z.i. niet te zorgen voor de ver
breiding van den godsdienst158). 

Er zijn dus in het geheel drie boekjes, die rechtstreeks verband 
hielden met het Congres, te Keulen geschreven en gedrukt. Dat leidt 
tot een voor ons zeer belangrijke conclusie. Noch bij deze publicaties, 

153) Op blz. 186 van de Relatio staat, dat Graminaeus de vertaler is. 
154) R E L A T I O . . . , blz. 362, nt. 3 5 ; L O S S E N , t.a.p., blz. 351-352. Hi j zegt hier 

ook, dat het verslag pas klaar was in 1580, ofschoon 1579 op den titel staat. 
He t boek is gedateerd op 18 Nov. 1579. 

1B5) LOSSEN, t.a.p., blz. 352 ; RELATIO. . . , blz. 37-38. 
166) R E L A T I O . . . , blz. 38. 
1S7) In het N I E U W NEDERL. BIOGR. WOORDENBOEK, t.a.p., lezen wij, dat hem 

31 Dec. 1579 werd opgedragen een justificatie voor den keizer te maken. Daar
aan zouden dan de „Acta" te danken zijn. In N . J A P I K S E : Resolutiën van de 
Staten-Generaal, I I ( 's-Gravenhage, 1917), blz. 594 staat echter, dat hij als 
gezant naar den keizer zou gaan om het standpunt der Staten te verklaren. 
Wi j houden ons daarom aan LOSSEN, t.a.p., blz. 347. 

" 8 ) LOSSEN, t.a.p., blz. 347; 350. 



44 

noch bij die in de Nederlanden waren te Keulen woonachtige ballin
gen betrokken, ofschoon juist zíj het grootste belang hadden bij een 
gunstigen afloop der onderhandelingen. Zij schreven niet vóór of 
tegen het Congres. Zij ontketenden geen persactie, hoe gunstig zij 
daarvoor ook woonden. Zij zwegen. Wij moeten dus wel besluiten, 
dat zij zich al heel weinig met de vredesbesprekingen hebben inge
laten. 

En toch zijn er blijken van belangstelling. 

Een der weinige ballingen, die naar aanleiding van de conferentie 
naar de pen heeft gegrepen, is Cunerus Petri, de voormalige bisschop 
van Leeuwarden169). 

In 1580 verscheen bij Cholinus te Keulen zijn boekje „De Chris
tian! Principis Officio...", onder dagteekening van 3 Nov. 1579 op
gedragen aan de drie keizerlijke Commissarissen, omdat zij naast 
geestelijke ook wereldlijke macht bezitten, zooals de auteur zegt 1 β 0 ). 
In het omvangrijke, helder geschreven tractaatje behandelt Petri 
aan de hand van St. Thomas van Aquino het vraagstuk van de hou
ding van een katholiek vorst tegenover de ketterij. 

De plicht van den vorst is tweevoudig : 1 ) hij moet als particulier 
God dienen; 2) als koning moet hij zulks doen door het kwade te 
verhinderen, niet alleen in zooverre het betrekking heeft op het stof
felijke, maar ook voor zoover het betrekking heeft op het geestelijke. 
In de volgende bladzijden betoogt hij dan, dat het oordeel van die
genen onjuist is, die meenen, dat de vorst zich niet met de ketterij 
moet bemoeien. Dat blijkt al uit de natuur der haeresie: zij is een 
groot kwaad, een duivelsche, trotsche, hardnekkige ongehoorzaam
heid tegen God en zijn Kerk. Het is een „dura et rebellis quaedam 
infidelitas" jegens den Schepper, bij Wiens genade de koningen 
regeeren. Bovendien vernietigt zij vrede en eendracht in den staat, 
want zij rust niet vóór zij de vier standen — koning, kerkelijke 
hiërarchie, adel en eerzame burgerij — overhoop heeft gezet161). 

Vooral interessant is het bij hem te lezen, waarom de ketters juist 
de edelen tot hun partij trachten over te halen. Volgens Petri ziet 

159·) Toen Friesland in 1576 de Pacificatie van Gent onderteekend had werd 
hij in 1578 door Rennenberg gevangen genomen, doch weldra weer vrijgelaten. 
Hij week daarop uit en werd professor in de Schriftuur te Keulen. Hij over
leed in armoede den 15en Februari 1580. 

1S0) De Commissarissen waren, behalve Julius Echter, de keurvorsten van 
Trier en Keulen. 

m ) DE. . . OFFICIO, blz. 1-27. 
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het serpent der haeresie heel goed, dat zijn aanslag op de voorvader
lijke gebruiken zal mislukken, als niet diegenen meegaan, die de 
deugd van beroemde voorouders in hun bloed hebben meegekregen 
en er dus als het ware van nature naar leven. „Daarom zijn de ket
ters van meening, dat er in het geheel geen zorg aan hun belangen is 
besteed, als zij niet, wanneer de oude adel verdwenen is, in het bezit 
zal zijn van de alleenheerschappij met behulp van onbezonnen lieden 
uit de heffe des volks, die zij gemakkelijk aan zich onderworpen 
houden" 1 6 2 ) . 

De bisschop zet dan uiteen, waarom de onderdanen aan den vorst 
gehoorzaamheid verschuldigd zijn, maar dat het geweten aan die 
gehoorzaamheid grenzen stelt. De koning bezit een absolute macht 
over alles; zijn gebied bezit hij als het ware in eigendom. Steeds 
opnieuw houdt de H. Schrift ons voor : al zondigt de vorst, dan mag 
hij daarom toch niet met geweld van wapenen bestreden worden 1 0 3 ) . 

Inzake de vraag, wat onderdanen in geval van tyrannie moeten 
doen, dient onderscheid gemaakt te worden. Het katholieke volk mag 
met alle macht weerstand bieden aan een goddeloos en kettersch man, 
die onrechtmatig het land bezet. Zij mogen dat zoowel terwille van 
Gods eer als terwille van de vrijheid van het vaderland. Het andere 
geval kan zijn, dat de eigen vorst zijn onderdanen gaat onderdrukken. 
Welnu, dan weegt het goed van een rebellie niet op tegen het nadeel 
daarvan. Men moet dan maar verdragen 1 0 4). 

Beide deze gevallen door Petri aangegeven konden op Filips II 
toegepast en ten zijnen gunste uitgelegd worden. In het eerste geval 
wordt nog eens speciaal het geoorloofde van verzet tegen de ketters 
aangetoond. 

Mag de koning soms iets aan de ketters toestaan? Vooral vrijheid 
van godsdienst (d.w.z. bijgeloof) ? Neen, dit laatste is hem in geen 
geval geoorloofd. Hij is immers Gods dienaar en moet derhalve het 
kwade straffen. Een groot kwaad, zooals de ketterij, kan hij dus 
krachtens goddelijk recht niet laten voortwoekeren ; deed hij dat wel, 
dan was hij zelf medeschuldig1βδ). Blijkens de H. Schrift moet hij 
de ketterij uitroeien. Kan het evenwel nu eenmaal niet anders, dan 
wijze hij één stad voor deze pest aan. Dat is beter dan in alle steden 

162) T.a.p., blz. 34-35 : „Propterea rebus suis minime consultum haeresis ar-
bitratur, nisi veteri sublata nobilitate, sola cum minimis de plebe viris temerariis, 
quos sibi facile subditos habet, dominetur." 

163) T.a.p., blz. 64-69. 
1 β 4 ) T-a-p., blz. 72-78. 
1 6 5 ) T.a.p., blz. 94. 
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deze besmetting te laten doordringen. Om over dergelijke godsdienst
zaken te beslissen, moet hij niet de Stenden bijeenroepen, want hier
door zou hij Gods zaak aan een onzekeren uitslag toevertrouwen. 
Daarom is Petri het niet eens met sommige professoren van Leuven, 
die dit wel aanrieden en een en ander zeiden ten gunste van de Paci
ficatie van Gent 1 β θ ) . 

Men ziet dus, dat Cunerus Petri een fel voorstander is van de 
absolute koninklijke macht, ook inzake godsdienst. Aan de ketterij 
wil hij geen enkele concessie toestaan, tenzij uit harde noodzaak. 
Verzet tegen de kettersche overweldigers, die de macht aan zich 
trekken, is geoorloofd. 

Uit het feit, dat te Keulen twee boekjes gedrukt werden, die op 
hetzelfde standpunt stonden, blijkt wel, dat Cunerus medestanders 
had onder zijn lotgenooten. Het is geen toeval, dat „De unica reli
gione, studio catholicorum principum, in república conservanda", 
door den Leuvenschen hoogleeraar Joh. Lensaeus in 1579 uitgegeven, 
nog in hetzelfde jaar door Godfried van Kempen herdrukt werd. 
En bij Cholinus verscheen in 1580 van de hand van denzelfde een 
„Oratio contra pseudopatriotas, hoc est, Romanae Ecclesiae Deser
tores, qui se solos patriae veros amatores esse falso iactitant". 

Zooals de titel van het eerste tractaat reeds zegt, is Lensaeus van 
meening, dat er in één staat slechts één godsdienst behoort te zijn. 
In een staat moet rechtvaardigheid heerschen. Rechtvaardigheid is: 
„Suum cuique dare", dus ook aan God het Hem toekomende geven. 
Dit gebeurt alleen, als de ware katholieke religie aanwezig is. Dan 
wordt ook het Hem aangedane onrecht gestraft. Slechts de Kerk 
waarborgt eendracht en vrede. Verschil van godsdienst verdeelt den 
staat. Niets helpt méér de orde verstoren dan de invoering van een 
nieuwe religie. Het katholieke geloof, dat gedurende zooveel eeuwen 
door zoovele volkeren is gevolgd, heeft de oudste rechten. De ketterij 
is tegen de gehoorzaamheid, want haar moeder is de hoogmoed; zij 
brengt derhalve de fundamenten van de maatschappij aan het wan
kelen. 

Het gezag komt van God, dus de gedachte van de ketters, dat 
fouten van den vorst recht geven tot opstand, is onjuist. Alle Vaders 
leeren: steeds gehoorzaamheid betoonen. Want welken koning zou 
men dan niet desnoods met een voorwendsel kunnen afzetten? De 
kerkelijke waardigheidsbekleeders mogen de vorsten er op wijzen, 
dat het hun plicht is, door hun bemiddeling het ééne geloof te be
waren. 

1 β 6) T.a-p., blz. 100-104. 
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In het tweede tractaat toont Lensaeus de inconsequentie der re
bellen aan: zij geven voor goede vaderlanders te zijn door tegen de 
tyrannen op te treden, doch zij vestigen intusschen hun eigen dicta
tuur. In werkelijkheid doen zij alles wat tegen het belang van den 
staat is in plaats van er vóór, zooals zij beweren. Zíj, de opstande
lingen, hebben den mond vol van gehoorzaamheid ! Zij wenschen een 
ketterschen koning; maar dan moeten zij er ook niet verbaasd over 
staan, dat Filips van zíjn kant slechts katholieke onderdanen wil 
hebben. Wanneer de andersdenkende vorsten één leer in hun staat 
dulden, met hoeveel te meer recht doen dan zulks de katholieke konin
gen, wier godsdienst al zoo lang in hun gebied bestond, en die zij 
als het ware overgeërfd hebben?107) 

Wij zien dus, dat Lensaeus grootendeels dezelfde gedachten uitte 
als Cunerus Petri. Ook bij hem de eisch van één godsdienst in den 
staat. Ook bij hem de theorie van het „Droit divin et absolu". Ook 
voor hem is de ketterij schuldig aan alle rampen. Geen wonder, dat 
zijn verhandelingen te Keulen gedrukt en gelezen werden en van-
daaruit verspreid. 

Er was nog een Nederlander, evenals Petri een balling, die schreef 
naar aanleiding van het Keulsche Congres. Hij is al even fel als de 
anderen, die in verband met de onderhandelingen over godsdienst
vrijheid hun ideeën hadden openbaar gemaakt. Wij bedoelen Cornells 
Loos uit Gouda, een leerling van den bisschop 1 β 8 ) . Na te Leuven en 
Mainz theologie gestudeerd te hebben, had hij zich aanvankelijk te 
Leuven gevestigd. Vandaar ging hij in 1578-'80 naar Mainz, en ver
volgens naar Trier, waar hij in dit vak onderricht gaf. In 1579 publi
ceerde hij in eerstgenoemde stad „De tumultuosa belgarum rebellione 
sedanda..." 1 β 9 ) . Het boekje, dat een plan tot demping van den op
stand inhoudt, is gedagteekend uit Freiburg. In het voorwoord tot 
den lezer deelt Loos mede, dat er nu al zooveel over de Nederlanden 
is geschreven. Men komt evenwel niets verder, als de oorzaak van 
de troebelen aldaar niet wordt weggenomen, n.l. het vervloekte cal-

1 β 7) ORATIO. . . , blz. 23. 
1 β 8) Van 1568-72 legde hij, als baccalaureus in de theologie, voor Petri de 

verschillende examens af om den Hcentiaatstitel te behalen. Zie : „Registrum 
Disputationum Facultatis S. Theol " fol. 30 r; 3SV; 37 r; 47 v ; 52 v; S4r 

( = Brussel, Alg. Rijksarchief, Fonds Univ. de Louvain, no. 503. Zie H. DE 
VOCHT : Inventaire des archives... de l'université de Louvain, Louvain, 1928, 
no. 503). 

1 β 9) Een goed artikel over hem in het NIEUW NËDERL. BIOGR. WOORDENBOEK 

IX, 619-623. Zijn boekje werd herdrukt te Luxemburg, 1579. 
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vinisme. Een andere reden, die ginds zooveel vertraging brengt, is 
's konings lankmoedigheid. De opstandelingen weigeren evenwel zijn 
genade te aanvaarden, zoodat zij nu maar eens zijn toorn moeten 
ondervinden. Het doel van zijn betoog is: aan te toonen, dat er op 
den duur een wereldoorlog gaat ontstaan, wanneer er in die west
hoek van Europa geen einde wordt gemaakt aan de rebellie. 

Om den vrede te verkrijgen ontwerpt de Goudsche priester een 
grootsche onderneming: niets minder dan een kruistocht van heel 
Europa tegen de ketters in de Nederlanden. De duitsche vorsten, de 
Paus en de Scandinavische koningen worden opgeroepen tot hulp
verleening aan den spaanschen heerscher, omdat het in hun aller 
belang is, dat zij een overslaan van den gevaarlijken brand naar 
eigen huis verhinderen. Loos bewijst eerst, dat Filips onbetwist recht 
heeft op de Nederlanden, omdat hij de rechtmatige erfgenaam is. 
De ketterij heeft een wederrechtelijken opstand ontketend; is zíj 
uitgeroeid, dan zal er ook weldra vrede zijn. Die vrede is door onder
handeling onmogelijk te bereiken, dus onderwerping door de wapenen 
is de eenige oplossing170). Filips weet heel goed, dat, al staat hij 
geloofsvrijheid toe, hem toch nooit de verschuldigde gehoorzaamheid 
door de ketters zal bewezen worden. Dus kan hij deze concessie niet 
doen 171). De hardnekkigheid der opstandelingen komt voort uit hun 
ketterij. De rebellen vertrouwen bovendien den koning niet. De 
eenige oplossing is en blijft derhalve: de een verslaat den ander 172). 

Daarom : niet praten maar oorlog voeren. Dan wint de koning, en 
is er vrede. Daarvoor moeten de Spanjaarden een enorm leger op de 
been brengen. De duitsche vorsten zullen hulp in geld geven, de Paus 
en Italië zullen zich niet onbetuigd laten en ook Frankrijk zal een 
verzoek tot deelname ontvangen. Men werve duitsche en italiaansche 
soldaten, want die zijn trouw. En dan de Spanjaarden niet te ver
geten, die aan den oorlog tegen de ongeloovigen gewend zijn 173). 

Men voere den strijd met Vlaanderen en Brabant als uitgangspunt. 
Steden, die den vrede vragen, verdienen gespaard te worden; wie 
dan niet katholiek wil worden, kan in ballingschap gaan. Versmaadt 
men den aangeboden vrede, dan behoeft men, zooals Nabuchodonozor 
deed, geen pardon meer te gebruiken174). Met uiterste barbaarsch-
heid en wreedheid moet men optreden om de overigen door schrik 

170) D E TUMULTUOSA R E B E L U O N E . . . , blz. C 4
r -D 2

r . 
171) T.a.p. , blz. В 2

г - О з . 
1 7 2 ) T.a.p., blz. D J - E / . 
" 3 ) T.a.p., blz. Е 1

г-Ез г . 
" 4 ) T.a.p., blz. Ез г -Е 4 . 
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te verlammen, zoodat zij vanzelf hun onderwerping aanbieden. Zacht
heid, om niet te zeggen schuldig medelijden, helpt niet. Zij verlengt 
den oorlog: zie b.v. het beleg van Haarlem. De uitmoording van 
Zutphen hielp beter, want daarna onderwierpen zich vele steden 175). 
En men denke nu niet, dat dergelijke wreedheden ongeoorloofd zijn, 
neen, met Schriftteksten wordt bewezen, dat de koning dit mag, want 
hij beoogt het eeuwig heil17e). 

Nadat men Vlaanderen en Brabant dan onderworpen zal hebben, 
grijpe men Artois en Henegouwen aan; vervolgens Gelderland, 
Overijssel, Friesland, Utrecht en ten laatste Holland en Zeeland. Hier 
zullen de andere vorsten helpen door den handel van deze gewesten 
lam te leggen. Een sterke bezetting van het veroverde gebied is nood
zakelijk, evenals een groóte vloot om den oorlog ter zee te kunnen 
voeren. Op deze manier móét de koning den strijd winnen177). 

Men moest dus een heiligen oorlog tegen de geuzen voeren, niets 
meer en niets minder. Het eenvoudige feit van het ontstaan van zoo'n 
plan bewijst, welk een enormen indruk de opstand maakte en ook, 
hoe men de kracht der rebellen eenigszins overschatte. Had de mach
tige heerscher van het spaansche wereldrijk zich even geconcen
treerd op dezen belangrijken uithoek van zijn gebied, dan zou de 
onderwerping toch zeker niet lang op zich hebben laten wachten. 
Daartoe had hij geen internationaal hulpleger noodig. 

Deze boekjes werden niet alleen geschreven, zij werden ook ge
lezen. 

Dat bewijst wel het feit, dat de raad, dien Stempelse aan Parma 
gaf in 1583, bijna precies hetzelfde is als wat Loos hier had voor
gesteld. Die overeenkomst tusschen beide Gouwenaars kan geen toe
val zijn. Ook met tal van kleinigheden zou het aan te toonen zijn, 
dat de ballingen het eens waren met de boven uiteengezette ideeën. 
Zij waren immers door en door koningsgezind. De afzwering van 
1581 wilden zij in geen geval erkennen. In 1585 antwoordden de 
voornaamste geestelijken — en die woonden toch te Keulen — op 
desbetreffende vragen, dat zulk een eed afleggen valsch zweren was 
en dat onder eede hulp beloven aan de Staten voor ongeoorloofd en 
goddeloos moest worden gehouden 178). 

Het is ook teekenend voor de stemming, dat men te Keulen met 

176) T.a.p., blz. F ^ - F / . 
176) T.a.p., blz. Р 2

г-Рз . 
"Ó T.a.p., blz. Рз -Оз . 
1 7 8) ARCHIEF VOOR DB GËSCH. v. H. AARTSBISDOM UTRECHT 41 (1915), blz. 371. 
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den grootsten ijver Balthasar Gerards verheerlijkte. Ja, de aposto
lische vicaris van Utrecht, Sasbout Vosmeer, schreef 10 September 
1585 aan zijn broeder Tilman — sinds 1580 te Keulen woonachtig — 
dat hij hem spoedig het „Officium beati Gerárdi" zou zenden179). 
Sasbout bewaarde zelfs met een heiligen eerbied het hoofd, dat door 
katholieken van de schandpaal gestolen was. Nog in 1588 en 1604 
ondernam hij pogingen om een zaligverklaring gedaan te krijgen. 

Zoo werd Balthasar Gerards voor de te Keulen levende uitge
wekenen de held die Oranje doodde. Hij had in toepassing gebracht 
wat Petri voor geoorloofd had verklaard, n.l. dat de katholieken zich 
met de wapenen in de vuist tegen de ketters, ook al hadden deze de 
macht in handen, mochten verdedigen. Daardoor werd hij een voor
beeld, ja een symbool. 

Deze felle houding, die van geen concessies, noch op geestelijk, 
noch op wereldlijk gebied aan de kettersche opstandelingen wilde 
weten, verklaart waarom de ballingen niets publiceerden vóór of 
tegen de vredesonderhandelingen van 1579. Zij namen geen stelling 
er tegen, omdat zij zichzelf den terugkeer naar het vaderland niet 
wilden ontnemen. Maar zij hadden het voor hun princiep over om 
dezen ook niet te bevorderen. 

Het kardinale punt van het Keulsche Congres was grootere vrij
heid van godsdienst voor niet-katholieken. En dát wilden zij niet in 
de hand werken. Als uiterste gunst waren zij bereid hoogstens twee 
vrijsteden toe te staan. Hun standpunt was dus hetzelfde als dat van 
Castagna en den Paus. Rethius, met wien zoovelen hunner waren 
omgegaan, was evenals zij steeds van meening geweest, dat dwaal-
leeringen met behulp van de staatsmacht moesten worden uitge
roeid 180). 

De uitgewekenen wilden slechts één godsdienst en één vorst. Daar
voor waren zij in ballingschap gegaan. 

§ 4: MICHAEL AB ISSELT, 
DE ZIELZORGER-GESCHIEDSCHRIJVER. 

De man, in wien de hierboven beschreven ideeën op religieus en 
politiek gebied het beste tot uiting komen, is ongetwijfeld Michael 
ab Isselt. Hij is ons reeds bekend door zijn vertalingen van Ludo-
vicus van Granada. Maar voordat hij hieraan begonnen was, had 

"") R. FRUIN : Verspreide Geschriften VII, blz. 264, nt. 3. 
180) KUCKHOFF, Tricoronatum, blz. 159. 
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zijn strijdbare geest al een ander object gevonden om zijn krachten 
aan te wijden. 

In 1584 had hij uit twee beschrijvingen van zijn vriend Aitsinger 
een verhaal samengesteld over den Keulschen oorlog, die toen wegens 
den afval van keurvorst-aartsbisschop Gebhard Truchsess reeds twee 
jaar woedde. Het was geschreven ten gunste van Gebhard's opvolger 
Ernest van Beieren en had succes gehad, niet het minst om den vlot
ten stijl. Zoodoende was Ab Isselt's aandacht gevestigd op de ge
schiedschrijving. Was hier soms nog iets te doen? 

Zeer zeker. Met een juist inzicht in de feiten stelde hij vast, dat 
de duitsche katholieken op dit gebied bij hun tegenstanders ten achter 
waren. 

De tijd, waarin men leefde, en de gebeurtenissen, die men meemaak
te, waren — aldus Ab Isselt — middelen in Gods hand om op het 
bestaan van een eeuwigheid te wijzen. Een meer belangrijke periode 
dan deze had de wereld nog niet gekend. Zijn verbazing kende daarom 
geen grenzen, toen hij bemerkte dat zijn geloofsgenooten niets 
hiervan voor het nageslacht bewaarden. Want hun vijanden ver
spreidden hun ideeën en leerstellingen door tal van historiën, com
mentaren en chronologieën; de katholieken zelf echter gaven zich 
liever over aan luiheid, onwetendheid en weelde. Een der weinige 
gunstige uitzonderingen vormde de Kartuizer Laurentius Surius, die 
maar tot 1574 gekomen was. Toen de uitgever Gervinus Calenius 
hem aanspoorde op diens boek een vervolg te leveren, had Ab Isselt 
zich des te gemakkelijker laten overhalen, daar hij had gezien, dat 
de protestanten voortzettingen uitgaven van hun Sleidanus. 

Dat was de rechtvaardiging, die Ab Isselt aan zijn „Commentarius 
brevis" van 1586 wijdde181). Zij getuigt van een gezond en helder 
oordeel. Dit blijkt duidelijk, wanneer wij den toestand op historio
grafisch gebied in het Duitsche Rijk nader in oogenschouw nemen. 

181) In de opdracht aan den te Keulen levenden Utrechtschen Vicaris-Gene
raal Joh. Bruhesen. De titel luidt : „Commentarius brevis rerum in orbe gesta-
rum, ab anno salutis MD. usque in annum MDL,XXIIII ex optimis quibusque 
Scriptoribus congestus, per F. Laurentium Surium Carthusianum. Nunc vero 
recens ab anno MDLXX auctus, et ad annum MDL,XXXVI opera et studio 
Michaelis ab Isselt Amorfortii, perductus. Cum Indice copiosissimo. Coloniae, 
Apud Geruinum Calenium, et haeredes Ioannis Quentelii, Anno MDL,XXXVI. 
Cum gratia et privilegio Imperiali in decennium." Op het eind van het jaar 
zag een kort vervolg het licht, tegelijk met een tweedeelige duitsche vertaling 
van het geheel door Caspar Ulenberg. 
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Toen Johannes Sleidanus 182) — zijn eigenlijke naam was Philipp-
son, doch hij noemde zich zoo omdat hij in 1506 te Schleiden bij 
Malmédy was geboren — in 1555 voor het eerst zijn „Commentarli 
de statu religionis et rei publicae Carolo V Caesare" te Straatsburg 
in het licht zond, gingen er van katholieke zijde onmiddellijk stem
men op om hem te bestrijden. 

Sleidanus was n.l. in 1545 in dienst getreden van den Schmalkaldi-
schen Bond, die met hem overeenkwam zijn boek, waaraan hij al 
sinds 1539 bezig was, te beschouwen als een gemeenschappelijke 
onderneming van de tegenstanders des keizers. De vorsten hadden een 
goede keus gedaan, toen zij aldus den feilen lutheraan aan zich bon
den. Hij leverde een uitstekende verdediging van hun optreden. Zijn 
exposé was er op gericht aan te toonen, dat de Paus den strijd tegen 
het zuivere Evangelie wilde pogen te winnen door in het Duitsche 
Rijk tweedracht te zaaien tusschen keizer en vorsten 183). De Paus 
— dat is de „Antichrist" in Rome — staat met de Turken op één 
lijn; hij is een ongeloovige, met wien men onmogelijk een bondge
nootschap kan sluiten. De hoogste overheid is de keizer, wien men 
gehoorzaamheid moet bewijzen, omdat hij door God is aangesteld. 
Zijn keizerschap is een voortzetting van dat der Romeinen. Het paus
dom, en niet de vorsten, hebben het in aanzien doen verminderen 184). 

Sleidanus gaf hiermede een rechtvaardiging van de handelwijze 
van den Schmalkaldischen Bond. Deze streed met recht ten gunste 
van het lutheranisme. De aantijging, dat hij tegen den keizer zou 
zijn gericht, was valsch, daar hij diens gezag erkende. Men kreeg 
dus een partijdig geschrift te lezen, waarvan de tendenz den katho
lieken allerminst beviel. Bovendien was het een zeer gevaarlijk boek, 
want om het publiek van zijn inzichten te overtuigen, ging Sleidanus 
uiterst verfijnd te werk: hij toonde alleen de stukken en uittreksels, 
zonder zijn eigen oordeel erbij te geven; dat liet hij aan den lezer 
over185). Maar die gebruikte oorkonden waren allemaal van één 
partij afkomstig; dus was hij onvolledig en eenzijdig 1 8 e). Hij sugge-

18z) Zie voor zijn leven W. FRIEDENSBURG : Johannes Sleidanus. Der Ge
schichtsschreiber und die Schicksalsmächte der Reformationszeit. Leipzig, 1935. 

ias) E. MewKE-GuJCKERT : Die Geschichtschreibung der Reformation und 
Gegenreformation. Bodin und die Begründung der Geschichtsmethodologie durch 
Bartholomäus Keckermann. Leipzig, 1912, blz. 73-75. 

184) FRIEDENSBURG, t.a.p., blz. 57-66. 
185) MENKE-GLÜCKERT, t.a.p., blz. 7 7 ; 79. 
186) M. R I T T E R : Die Entwicklung der Geschichtswissenschaft an den führen

den Werken betrachtet. München und Berlin, 1919, blz. 158. 
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reerde zijn lezers objectiviteit, waar in wezen slechts subjectiviteit 
bestond. Vooral door de keuze der feiten wilde hij zijn meening aan
nemelijk maken187). Kortom, hij was een advocaat en dacht slechts 
aan zijn partij, de protestantsche vorsten, aldus Fueter188). 

Daarbij kwam nog dat het succes van Sleidanus enorm groot was. 
De eerste uitgave der „Commentarii" werd aanstonds te Bazel en 
Antwerpen nagedrukt. Reeds in 1556 en '57 verschenen een fransche, 
duitsche en italiaansche vertaling l s e ) . Geen wonder, dat de katho
lieken zich haastten met een bestrijding in het licht te zenden. 

Frankrijk was al klaar in 1558. De Franciscaan Simon Fontaine 
gaf in dat jaar te Parijs een beknopte geschiedenis uit, welke nog in 
hetzelfde jaar te Antwerpen eveneens werd uitgegeven onder den 
titel : „Histoire catholique de nostre temps touchant Testat de la reli
gion chrestienne contre l'histoire de Jean Sleydan,.. ." 100). De schrij
ver was zoo snel gereed — de voorrede is van 1556 — omdat hij 
voornamelijk van twee boeken had gebruik gemaakt. Sleidanus was 
zijn eene zegsman, dien hij overigens weinig aan het woord liet, en 
Cochlaeus de andere 191). 

De theoloog Cochlaeus was de eerste katholiek, die over Luther 

187) E. FUETER : Geschichte der neueren Historiographie. 3e Aufl. München 
und Berlin, 1936, blz. 202-203. 

188) T.a.p., blz. 202. 
189) T H . PAUR : Johann Sleidan's Commentare über die Regierungszeit 

Karls V. historisch-kritisch betrachtet. Leipzig, 1843, blz. 132; 137. J. G. T H . 
GRAESSE : Trésor de livres rares et précieux. 6 vol. Dresde-Génève-Londres-
Paris , 1859-1867; VI , blz. 420-421. 

190) Herdruk t te Pari js , 1562. In het italiaansch vertaald in 1563 ( P A U R , 
t.a.p., blz. 123, nt. 9) . PAUR beweert hier ook, dat R. Pontanus in 1558 een 
latijnsche vertaling van hem heeft uitgegeven. Bibliografisch heb ik deze niet 
kunnen vinden. 

1 β 1 ) Omdat W . G. MOORE : L a réforme allemande et la littérature française. 
Recherches sur la notoriété de Luther en France. Strasbourg, 1930, de bronnen 
niet gekend heeft, kan hij er nog toe komen een achttal bladzijden aan Fontaine 
te wijden (blz. 382-390). Hi j verkeert in de meening, dat diens werk geheel 
gebaseerd is op eigen kennisname van de publicaties van Luther en overschat 
dus de waarde van de „Histoire". He t leek Fontaine de beste methode om de 
ketterij te doen verafschuwen, door er den populairen en groven vorm van aan 
te toonen. Het belangrijkste gevolg van zijn boekje is geweest, — aldus Moore — 
dat nu uittreksels uit tal van geschriften van Luther voor het eerst onder de 
oogen van het fransche publiek kwamen en door een pakkend beeld het leven 
van den hervormer meer bekend werd (blz. 385 ; 390; 398). 
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had geschreven 1 β 2 ) . Zijn werk bevatte een chronologisch verhaal van 
de daden en geschriften van den Augustijnermonnik, om te bewijzen 
dat híj het was, die de eenheid der Kerk had vernield en namelooze 
ellende over Duitschland had gebracht193). Geïnspireerd door toorn 
en haat194) gaf hij een afschrikwekkende schildering van Luther's 
optreden. Zijn vaste overtuiging, dat hij geen enkele leugen schreef, 
nam evenwel niet weg dat hij met twee maten mat; hij was tenden
tieus en eenzijdig195). 

Cochlaeus schreef veel heeter en hartstochtelijker dan de koele, 
terughoudende19e), diplomatieke Sleidanus, die eischte, dat men 
staatsman moest zijn om geschiedenis te kunnen schrijven 197). Was 
deze de historiograaf uit het hervormingsgezinde kamp, gene was het 
uit de partij der oude Kerk. Eeuwenlang hebben zij, ieder bij de 
hunnen, de ideeën over Luther en de Reformatie beheerscht198). 
Door het geloof, dat zij aanhingen, stonden zij in hun opvattingen 
lijnrecht tegenover elkaar. 

Sleidanus beschouwde de Reformatie als een wonderwerk van 
goddelijke hand, Cochlaeus daarentegen schreef den hervormer toe, 
dat hij onder direct duivelsche invloeden verkeerde en met satan 
zelf verbindingen onderhield. Sleidanus wilde los van Rome; de vor
sten van den Schmalkaldischen Bond waren géén opstandelingen 
tegen den keizer. Cochlaeus verweet Luther, dat hij Duitschland 

1 β 2) A. HEUTE : Die Luthercommentare des Johannes Cochläus. Kritische 
Studie zur Geschichtschreibung im Zeitalter der Glaubensspaltung. Münster i.W., 
1935, blz. 338-339. Een uitgebreide biografie over hem door A. SPAHN : Joh. 
Cochlaeus. Ein Lebensbild aus der Zeit der Kirchenspaltung. Berlin, 1898, 
HERTE, t.a.p., blz. 324 beweert, dat Sleidanus bewust schreef ter weerlegging 
van Cochlaeus. Niets is minder waar. Dit blijkt niet alleen uit de geheel ver
schillende titels en inhoud — Sleidanus is veel grootscher van opzet — maar 
ook uit het ontstaan van beide boeken. Dat van Sleidanus was al in 1547 gereed. 
Cochlaeus had zijn werkje samengesteld in 1532-'34, opdat de deelnemers aan 
het komende Concilie van Trente zich over Luther zouden kunnen oriënteeren. 
Pas in 1546, ter gelegenheid van Luther's dood, vatte hij het weer op en werkte 
hij snel den tijd tot dit jaar bij. Zonder veranderingen, tenzij hier en daar om 
een stijlmotief, is het geschrift toen pas in 1549 verschenen (HERTE, t.a.p., 
blz. 1-13). 

1 β 3) HERTE, t.a.p., blz. 227. 
1 M ) T.a.p., blz. 272. 
l f l 5) T.a.p., blz. 328-329. 
1 9 e) T.a.p., blz. 324. 
lt>7) MENKE-GLÜCKERT, t.a.p., blz. 73. 
198) HERTE, t.a.p., Voorwoord. FRIEDENSBURG, t.a.p., blz. 82; vgl. nt. 104. 
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van Rome wilde afscheuren, dat hij rebellie preekte en dat zijn leer 
de oorzaak was van vele opstandige bewegingen. Sleidanus wierp de 
schuld van de splitsing van Duitschland op den Paus, Cochlaeus op 
Luther. 

Het lag daarom voor de hand, dat Fontaine naar de „Commentarla 
de actis et scriptis Martini Lutheri. . ." (Mainz 1549) van zijn be
kenden geloofsgenoot greep. Hij vertaalde hem eenvoudig sterk in
kortend, zonder hem ook maar éénmaal te noemen. Zoodoende gaf 
hij geen algemeene geschiedenis, doch een biografie van Luther 1 θ θ ) . 

Het gevaarlijke succes van Sleidanus kon ook voor de wachters 
op het anti-reformatorische bolwerk Keulen niet onopgemerkt blij
ven. Temeer, omdat hun blik voortdurend op de gebeurtenissen in het 
Duitsche Rijk gericht was. 

Reeds in 1556 was de provinciaal der Keulsche Carmelieten-
provincie, Everard Billick, aan een weerlegging begonnen, die hij 
evenwel door zijn dood (begin 1557) niet had kunnen voltooien. De 
theoloog Joh. Gropper, aangezocht om het ondernomen werk af te 
maken, verklaarde niet tegen een schaduw te willen vechten, daar 
Sleidanus inmiddels was overleden (30 Oct. 1556). Toen nam de 
drukker-schrijver Caspar Gennepaeus de pen ter hand. In 1559 gaf 
hij een „Epitome Warhaftiger Beschreibung der Vornembsten Han
del, so sich in Geistlichen und Weltlichen sachen, Vom Jar MD. bisz 
in das Jar LIX zugetragen und verlauf f en haben" u i t 2 0 0 ) . De te 
Brussel geboren, nu te Keulen als professor in de theologie woon
achtige Carmeliet Roverus Pontanus bezorgde daarvan tegelijk een 
latijnsche vertaling. 

Gennepaeus kreeg aanstonds een heftigen aanval van den lutheraan 
Cyriacus Spangenberg op te vangen. Een polemiek van verscheidene 
jaren was het gevolg2 0 1). En Spangenberg was niet de eenige, die 
zich tegen hem richtte. Ook Bullinger, Zwingli's opvolger te Bazel, 
protesteerde in zijn „Reformationsgeschichte" (1574) scherp. Het 
werk is volgens hem een „verlogen buch", waarin de auteur „beson
ders von diesem Krieg [oorlog tusschen de katholieke en protestant-

1 β β) Η. HAUSER : Sources de l'histoire de France VIII (Paris, 1909) no. 774 
schrijft van hem : „L'auteur paraît plus rempli d'un zèle amer, que de science 
et de capacité." Hij heeft dit zonder meer overgeschreven uit JACQ. LELONG : 
Bibliothèque historique de la France.. . Nouv. édition... 5 vol. Paris, 1768-
1778; I, no. 5768. 

г 0 0 ) N. PAULUS : Caspar von Gennep. Ein Kölner Drucker und Schriftsteller 
des 16.Jahrhunderts. In : Der Katholik 75 (1895), I, blz. 416-417. 

201) T.a.p., blz. 417-423. 
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sehe kantons in Zwitserland in 1531], den betrügen und lügen siner 
Mönchen, insonders Cochlei volget". In wezen is de „Epitome" inder
daad een compilatie der „Commentarla" van Cochlaeus 2 0 2), omdat 
niet alleen Cochlaeus, maar ook Fontaine blijkens de bronnenopgave 
benut werd. 

Nauwelijks was de twist tusschen Gennepaeus en Spangenberg 
geëindigd, of een nieuwe strijder trad in het krijt. Gervinus Calenius 
had den beroemden en geleerden Surius verzocht een vervolg op Nau-
clerus samen te stellen203). De ijverige monnik, steeds bezorgd voor 
zijn medebroeders in het geloof, had na eenig tegenstreven aan dit 
verzoek voldaan. In 1564 was de eerste druk verschenen. In 1566, 
'67, '68 en '74 zag dit vervolg onder den titel „Commentarius brevis 
rerum in orbe gestarum, ab anno salutis MD. usque ad annum 
MDLXVI" afzonderlijk het licht. Het is mogelijk, dat Surius heeft 
toegestemd onder invloed van zijn vriend Rethius, met wien hij zoo
veel gemeen had 204). 

Surius droeg het „Commentarius brevis" in 1566 op aan den 
aartsbisschop van Trier. Hij heeft nu — zegt hij — de voortzetting 
van Nauclerus vermeerderd en deze afzonderlijk en goedkoop uitge
geven. Het is zijn bedoeling om speciaal voor de katholieken tegen 
Sleidanus te schrijven, die onder het mom van geschiedenis het ket-
tersche gif over heel de wereld verspreidt, tot verderf van de velen, 
die zijn bedrog niet weten te ontdekken. 

Evenals Gennepaeus werd ook de Kartuizer onmiddellijk door zijn 
tegenstanders bestreden. In 1566 verscheen n.l. van de hand van 
Caspar Peucer, den schoonzoon van Melanchton, een bijgewerkte 
herdruk van de kroniek van Carion205). Peucer zegt in de opdracht 

202) H E R T E , t.a.p., blz. 122, nt. 76. 
203) De wereldgeschiedenis van Joh. Nauclerus, professor en kanselier aan de 

universiteit van Tübingen (f 1510), stond bij de tijdgenooten als literaire 
prestatie hoog in aanzien. Erasmus vond den stijl niet zoo goed, doch achtte 
dit gebrek ruimschoots vergoed door de leerzame tendenz. He t boek heeft bijna 
geen waarde, omdat het grootendeels compilatie is ( A L L G . DEUTSCHE BIOGR. , 23, 
blz. 296-297). 

204) In 1571 was Rethius zelf met een wereldgeschiedenis bezig. Gezien de 
enorme stof was hij van oordeel, dat hij een keuze moest maken. Hij wilde daar
om vooral datgene nemen, wat betrekking had op den katholieken godsdienst en 
op deugd en ondeugd. He t meeste was z.i. te vinden in de kerkgeschiedenis, 
maar toch leert ook de profane geschiedenis, hoe God het kwaad niet onbestraft 
laat ( D U H R , t.a.p., blz. 778). 

205) Toen in de jaren 1530 tot 1540 het lutheranisme was begonnen door te 
dringen, waren ook de eerste werken verschenen, waarin de historie der mensch-
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aan zijn begunstiger August van Saksen, dat hij het voornemen heeft, 
om den tijd ná 1519 te behandelen. Want „ten is niet langhe ghe-
leden / dat een Monick van Coelen / met naemen Surius / een recht 
Montspeelder / so daer oyt eene geweest is / eenen Boeck heeft ge-
maeckt van eenighe merckelicke gheschiedenissen van onsen tijden / 
om te dienen tot een veruolch ende aenhanck der Chronijcke Naucleri. 
Deze Monick noemende hemseluen Surium / mochte hemseluen oock 
wel eenen Scurram / dat is / eenen Schudde noemen. Want of het 
hem ernst sy / ofte dat hy zijnen spot daer mede drijue / can ick 
niet recht wel sien / so gantsch onbeschaemdt derf hy openbaere on-
waerheydt schrijuen / ende wat in den grondt waerachtelick ghe-
schiedt is / t'selue onderstaet hy hem wel stoutelicken niet alleen te 
loochenen / maer oock te straffen ende lasteren". Van een monnik 
kan men evenwel dingen verwachten, die zelfs de duivel in persoon 
niet zou durven te ondernemen. Laat hij daarom met zijn laster zich
zelf maar voeden. Maar laten hij en zijn medestanders wél weten, 
dat de beschimpers van Gods Zoon hun straf niet zullen ontloopen: 
zooals God eertijds de Joden verdelgde, zóó zal Hij ook hen weten 
te vinden 2 0 e). 

Dat kon de aangevallene niet op zich laten rusten. In 1568 en '74 
verschenen vermeerderde edities van zijn boek. In de opdracht aan 
Albert van Beieren, welke in beide uitgaven eensluidend was, beet 
hij fel van zich af. Tegen het verwijt, dat hij een lasteraar was, 
wilde hij slechts inbrengen, dat hij alleen uit liefde tot de waarheid 
had geschreven. Integendeel, zijn vijanden zijn kwaadsprekers en 
lasteraars, die maar raak liegen. Laat Peucer maar doorgaan met 
zijn schelden, wíj gaan door met de ketterijen aan de kaak te stellen. 

Toch bezat ook Surius niet dien graad van objectiviteit, die noodig 
was om hem boven Sleidanus te plaatsen. Hij was even partijdig en 
eenzijdig, met dit verschil dat hij het openlijker was dan zijn tegen
stander. 

heid vanuit hervormd oogpunt werd behandeld. Een van de eerste en tevens 
belangrijkste voortbrengselen van deze reformatorische geschiedschrijving was 
de „Chronica durch Mag. J. Carion vleissig zusamengezogen, menigklick nütz
lich zu lesen" (1532). Carion had het materiaal ervoor bijeengebracht, maar 
MENKE-GLÜCKERT heeft aangetoond, dat Melanchton de eigenlijke auteur is 
(t.a.p, blz. 21-32). 

гос") „Chronica Carionis : van den beghinne der Werelt aen tot op Keyser 
Carolum, den vijfden van dien n a m e . . . . Wt de Hooch-Duytsche Sprake ge-
trouwelicken overghesett in de Neder-Duytsche Tale / door W. V. N." Dord
recht, 1586, fol. 553-554; W. V. N. is Willem Van Zuylen Van Nijeveld, een 
oom van Bor (S. DE W I N D : Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers. 
Eerste deel (970-1648). Middelburg, 1835, blz. 243). 



58 

Niet alleen de protestanten waren het met Surius oneens, ook 
onder de katholieken bevonden zich personen, die een en ander af
keurden. Twee van Surius' beste vrienden bespraken met elkaar zijn 
werk. Canisius schreef op 24 Juni 1574 uit Innsbruck aan Rethius: 
„Wij vernemen, dat de laatste kroniek van Pater Surius niet door 
allen wordt goedgekeurd; wij zouden wenschen, dat hij sommige 
dingen met wat meer overleg beschreef, omdat men moet zien hoe 
goed men geschreven heeft, niet hoeveel"207). Canisius oordeelde 
klaarblijkelijk,dat Surius wel helderder had kunnen schrijven;dat hij 
bij de weerlegging Sleidanus meer op den voet had moeten volgen. 

Niettemin vormde Surius het eenige tegenwicht tegen Sleidanus 
en diens voortzetters. Als zoodanig is zijn plaats veel belangrijker 
dan men wel aanneemt. Toen Cochlaeus in 1549 en Sleidanus in 
1555 verschenen waren, hadden katholieken en protestanten ieder 
hun eigen historiograaf. Cochlaeus behield zijn positie in den strijd 
tegen Sleidanus, totdat het „Commentarius brevis" van Surius het 
licht zag. Fontaine en Gennepaeus hadden geen verandering gebracht, 
omdat zij zelf ten slotte compilaties uit de „Commentarla" waren. 
Surius evenwel verdrong Cochlaeus — die in 1568 voor de derde en 
laatste maal gedrukt werd — daar hij dezelfde stof op een veel bree-
dere basis behandelde dan zijn voorgangers. Hij leverde geen bio
grafie van Luther, maar een algemeene geschiedenis. Bovendien gaf 
hij een overzicht van den theologischen strijd in zijn geheel, en om
dat de theologie het duitsche leven gedurende de zestiende eeuw 
beheerschte, waren de katholieken op hem aangewezen, indien zij 
zich daarover wilden oriënteeren. Zoodoende heeft Surius' „Com
mentarius" toch een voorname plaats ingenomen in de historiografie 
van zijn tijd, al is de waarde dan gering. Hashagen verwijt terecht 
aan Fueter, dat hij hem over het hoofd heeft gezien208). 

De plaats van Surius was ook die van Ab Isselt. Heel juist zag 
laatstgenoemde in, dat de protestanten op historiografisch gebied in 
de meerderheid waren en steeds meer zouden komen, als er geen 
afdoende maatregelen werden getroffen. Zeker, Surius' boek was wel 
in het duitsch en fransch vertaald, doch sinds 1574 had niemand 

207) „Audivimus Chronicon ultimum P. Surii non ab omnibus probari, et op-
taremus maturius quaedam ab ipso conscribi, quia non quam multum, sed quam 
bene scripseris videndum est" (J. HANSEN : Rheinische Akten zur Geschichte 
des Jesuitenordens. 1542-1582. Bonn, 1896, blz. 687). 

2 0 в) J. HASHAGEN : Neuere Literatur zur Geschichte der Geschichtschreibung. 
In : Westdeutsche Zeitschrift 31 (1912), blz. 335. 
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een bijgewerkten herdruk doen verschijnen. Daarentegen over
stroomden de uitgaven van Sleidanus als een vloedgolf het land. 
Vooral Martinus Beuther ijverde voor het vervaardigen van aan
vullingen. In 1585 — in dit jaar was Ab Isselt al aan de samenstel
ling van zijn „Commentarius" bezig — waren er alleen reeds van 
Beuther's hand latijnsche edities verschenen in 1568, 1572, 1576 en 
1580 20B). In het duitsch waren er niet minder dan acht drukken en 
vervolgen door hem bezorgd 210). Ab Isselt zou daarom de taak op 
zich nemen hiertegen een dam op te werpen. Na Surius in 1586 bij
gewerkt te hebben, wijdde hij zich voorloopig aan Ludovicus van 
Granada. In 1592 kwam hij echter op een idee, dat hem de leiding 
t.o.v. de protestantsche geschiedschrijving zou verschaffen. 

Zijn vriend Aitsinger was al eenige jaren doende met regelmatig 
op de voor- en najaarsmesse te Frankfurt „relationes" over den afge-
loopen tijd te laten verschijnen, die veel opgang maakten. Als híj 
die nu eens over een grooter tijdsbestek bijeenvatte? Zoo gedacht, 
zoo gedaan. Naar zijn meening waren de gebeurtenissen in Frankrijk 
en de Nederlanden wel het meest de aandacht waard vanwege haar 
algemeen belang voor de Christenheid. Hij ging daarover het laatste 
nieuws geven. Welnu, dan zou de naam luiden: „Mercurius Gallo-
Belgicus". 

Het eerste deeltje, vanaf 1588, zag in 1592 het licht bij Godfried 
van Kempen, een der voorname drukkers van Keulen. De schrijver 
had zich verborgen achter het pseudoniem: „D. M. Jansonius Doc-
cumensis". 

Het werd een succes. In 1594 bleek een aangevulde herdruk noodig. 
In 1595 was het tweede deel verkrijgbaar, in 1596 het derde, door een 
supplement tot Juni van dit jaar bijgewerkt. Deze edities, waarbij 
wij dan nog de vele heruitgaven moeten voegen, bewijzen wel, dat 
Ab Isselt in den smaak viel. Dat had hij op de eerste plaats te danken 
aan zijn vlotten, aangenamen en onderhoudenden stijl. Maar boven
dien bood hij „elck wat wils". 

Hij gaf niet alleen een overzicht van de gebeurtenissen op politiek 
gebied, zooals de oorlogen in Frankrijk en de Nederlanden en den 
strijd tegen de Turken, ook andere onderwerpen behandelde hij. Wij 
noemen b.v. komeetverschijningen en soortgelijke teekenen in de 
lucht, aan wier voorspellende kracht de auteur, evenals trouwens het 
meerendeel van zijn lezers, geloofde. Andere natuurverschijnselen, 
zooals misgeboorten, een kind van nog geen maand oud met een 

2 0 β) PAUR, t.a.p., blz. 130-131. 
*10) T.a.p., blz. 133-134. 
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echten gouden tand, vervolgens feiten, die wij heden ten dage onder 
het genre „spookgeschiedenissen" zouden rangschikken, doch welke 
toen algemeen als waar aanvaard werden, dan beschrijvingen van 
de pracht en weelde ter gelegenheid van Rijksdagen of vorstelijke 
huwelijken en begrafenissen tentoongespreid, dit alles en nog veel 
meer, gekruid met citaten uit dichters en schrijvers, die verrieden 
dat een humanistisch ontwikkeld man aan het woord was, waren oor
zaak dat men bleef lezen, wanneer men eenmaal begonnen was. Uit
voerig kon men zich inlichten aangaande de theologische twisten tus-
schen lutheranen en calvinisten. Iedereen, die latij η verstond, kon iets 
vinden, waarin hij belang stelde. Ab Isselt had geraden wat het 
publiek wilde hebben en had dit in smakelijken vorm opgediend. 

Ook buiten Duitschland trok de Mercurius algemeen de aandacht. 
De drukker Comino Ventura te Bergamo vertaalde in 1593 het ver
haal van den moord op Hendrik de Guise (1588) „dal latino e cosi 
come giace da Jansonio Docomense Frigio nel suo noncio c'ha fatto 
delle cose avvenute in Francia e nella Belgica e in altre parti dell' 
Europa ancora" 2 1 1 ) . Het schijnt, dat Comino niet den duitschen, 
doch een franschen herdruk van den Mercurius bezigde. Althans, dat 
doet Wilkinson vermoeden2 1 2). Wij hebben echter bibliografisch 
slechts één uitgave — Parijs, 1594 — kunnen vinden213). 

Ook in Engeland vond de Mercurius verspreiding. Men heeft lang 
gemeend, dat daar al in 1588 een soort courant bestond onder den 
naam „English Mercury", met de speciale bedoeling de publieke 
opinie tegen de Armada te keeren214). Het is evenwel een uitge
maakte zaak, dat dit niet juist is 215). Om in de behoefte aan buiten-
landsch nieuws te voorzien, vertaalde men in Engeland wat op het 
continent het licht zag. Het eerste boekje, dat op het britsche eiland 
doordrong, was de Mercurius van Ab Isselt216). Het was ook de 
eenige in Engeland bekende duitsche nieuwsverzameling. Een zekere 

211) M. WILKINSON : A history of the League or Sainte Union 1576-1595. 
Glasgow, 1929, biz. 70, nt. 

г і г ) „They [de M. G. В.] were published in Latin in France as they came 
out and Comin bound them together in three parts" (t.a.p.). 

2 1 3 ) LELONG, t.a.p., V, no. 19458. 
2 1 4 ) Al in April of Mei van dit jaar zou het eerste n u m m e r verschenen zijn. 

Zie J . SCHELTEMA : De uitrusting en ondergang der onoverwinnelijke vloot. 
Haarlem, 1825, blz. 96, nt. 

2 1 ί ) G. W E I L L : Le journal. Origines, évolution et rôle de la presse pério
dique. Paris , 1934, blz. 24, nt. 1. 

216) T.a.p., blz. 2 4 Het werd niet vertaald. 



61 

J. Donne (1573-1631) was er zóó weinig over te spreken, dat hij er 
een gedichtje tegen schreef 217). 

En last not least waren er nog de Nederlanden. Tal van auteurs, 
die de geschiedenis van den opstand te boek stelden, maakten van 
den Mercurius een dankbaar gebruik. Wij noemen alleen maar Fran-
ciscus Haraeus en Adriaan van Meerbeeck. Arnoldus Buchelius was 
in het bezit van het eerste deel. Ja, zooveel werd de vurig-katholieke 
Ab Isselt ook in het Noorden gelezen, dat iemand het noodig oor
deelde een weerlegging te publiceeren. 

Als vervolg op de bekende Divisiekroniek — welke door toedoen 
van den publicist Ellert de Veer in 1591 tot 1564 zou gaan — was 
reeds in 1590 een „Historie ofte wiider verclaringe van de Neder-
landtsche geschiedenissen... van den Jare 1566 tot den wtganghe 
van den Jare 1590" verschenen. De schrijver van deze „Historie", 
waarvan Ab Isselt gebruik had gemaakt, is onbekend. Een eveneens 
niet met zekerheid vast te stellen auteur deed hierop in 1597 een 
„Appendix, andersins genoemt een byvoechsel..." over 1591-'97 het 
licht zien218). In de voorrede tot den lezer nam hij stelling tegen 
den Mercurius van Ab Isselt. Het was zijn doel geweest — zei hij — 
een vervolg op de vroegere historiën te schrijven, maar daar verschil
lende boekjes in het land verspreid werden, waarvan de auteur dui
delijk blijk gaf zich te ergeren aan den voorspoed van deze gewesten 
en behagen te scheppen in de aanslagen op Prins Maurits, zoo kwam 
het hem goed voor veel te verhalen uit hetgeen de Mercurius Gallo-
Belgicus van D. M. van Doccum daarover op klagenden toon onder 
zijn medegezinden verspreidde, al was deze D. M. dan — mogelijk 
tot zijn leedwezen — verplicht vele heerlijke overwinningen te ver
halen. In het boek zelf ging de schrijver uit van de veronderstelling, 
dat het Ab Isselt er om te doen was opzettelijk Maurits' roem zoo-

217) HANDLIST of English and Welsh Newspapers. 1620-1920. London, 1920, 
biz. 5. Wij nemen het hier voor de aardigheid over : 

Like Esop's fellow slaves, O Mercury 
Which could do all things, thy faith is; and I 
Like Esop's self, which nothing; I confess 
I should have had more faith, if thou had'st less; 
Thy credit lost thy credit; 'tis a sin to do, 
In this case, as thou would'st be done unto, 
To believe all; change thy name; thou art like 
Mercury in stealing; but liest like a Greek. 

Ζ1β) Alle uitgaven van de Divisie-kroniek zijn uitstekend opgenoemd in J. F. 
VAN SOMEREN : Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Neder
landers. I (Amsterdam, 1888), blz. 93-94. 
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veel mogelijk te verkleinen. Hij wilde nu laten zien, dat de Mer-
curius zelf meer dan eens met eigen woorden toegaf, dat Maurits 
allen lof waardig was. 

Die gedachte van het „Appendix" was onjuist. Een uitvoerig en 
diepgaand onderzoek heeft ons geleerd, dat er alles bijeen geen sprake 
was van een zuivere vertaling van den Mercurius. De schrijver laschte 
veel in. Tengevolge van zijn dweperige vereering voor Maurits 
oefende hij zeer dikwijls ongemotiveerde kritiek op Ab Isselt. Al 
was de samensteller van den Mercurius spaansch- en roomschgezind, 
tegenover Maurits stond hij neutraal. De beschuldiging, dat hij den 
roem van den veldheer telkens op een geraffineerde manier zou heb
ben willen te kort doen (door b.v. het succes van een bestorming niet 
aan diens krijgstalent, maar aan den uiterst donkeren nacht toe te 
schrijven), moeten wij daarom van de hand wijzen. Ab Isselt gaf 
de feiten, zooals hij ze kende. Het Appendix zag kwade trouw waar 
deze niet aanwezig was. Het karakter van den Mercurius werd door 
zijn bewerking zoodanig gewijzigd, dat men kan zeggen, dat de Mer
curius aan het Appendix heeft ten grondslag gelegen en grootendeels 
vertaald er in opgenomen is. De schrijver van het Byvoechsel heeft 
een pamflet geleverd, dat heftig anti-spaansch en anti-roomsch, pro-
calvinistisch en pro-Maurits was. 

Tot een polemiek met Ab Isselt heeft dit niet meer geleid, daar deze 
in het jaar van verschijnen overleed. Er blijkt evenwel helder uit, 
dat de Mercurius een gretig onthaal vond en . . . gevaarlijk werd 
geacht. 

Klaarblijkelijk zag Ab Isselt zelf ook, dat hij eigenlijk de leiding 
had veroverd en dat zijn arbeid vruchten afwierp. Toen de drukker 
Arnold Quentelius hem opnieuw om een vervolg op Surius verzocht, 
antwoordde hij, dat z.i. het boek te omvangrijk zou worden. Daar 
de Kartuizer over Karel V handelde, stelde hij voor dezen afzonder
lijk uit te geven. Dan zou híj den tijd van Filips II beschrijven 2 1 β ) . 
Was dit klaar, dan zouden de katholieken over de heele zestiende 
eeuw een eigen geschiedwerk hebben. 

Het mocht niet zijn. Reeds werkte Ab Isselt aan de tenuitvoer
legging van zijn plan door het samenstellen van een boek, dat geheel 
volgens de nieuwste gegevens, waarover hij in de jaren 1596 en '97 
kon beschikken, zou bijgewerkt zijn, toen de dood hem verhinderde 
zijn „Sui temporis historia" (Coloniae, 1602) te voltooien. Het groot-

2 1 9) Voorrede aan den lezer van A. Quentelius in de „Historia". In 1602 
kwam inderdaad ook een herdruk van de kroniek van Surius van Quentelius' 
persen. 
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ste deel, n.l. den tijd van 1555 tot 1583, had hij gereed. De uitgever 
wist niet beter te doen, dan de jaren 1583 tot '86 aan te vullen uit 
het „Commentarius" van 1586. 

De „Historia" was niet af en er zou ook niemand meer komen om 
haar af te maken, zooals dat indertijd bij Surius het geval was 
geweest. 

Boven deze paragraaf betitelden wij Michael ab Isselt als „ziel
zorger-geschiedschrijver". Hij schreef n.l. niet alleen om een leemte 
in de katholieke historiografie aan te vullen, maar ook omdat hij 
een nog veel verder strekkende bedoeling had. 

Men kan tot een vromer leven opwekken door positieve middelen; 
dit deed Ab Isselt door Ludovicus van Granada te vertalen. Men kan 
eveneens tot meer godsdienstzin trachten op te wekken, door de ge
volgen van een goddeloos leven voor oogen te stellen; dat deed Ab 
Isselt in zijn geschiedschrijving. Hij betoogt dit herhaaldelijk in de 
opdrachten van zijn historische geschriften. God gebruikt den onder
gang van staten en de botsingen tusschen de volkeren om op het 
onvergankelijke van de eeuwigheid te wijzen220). De zorg voor het 
zielenheil van zichzelf en zijn naasten drijft hem er toe, alle misda
den, verraad, meineeden enz. te beschrijven, opdat men door het 
lezen van dit onstandvastige in de menschelijke zaken het oog zou 
vestigen op het hiernamaals 221). Het vastleggen van dit alles dient 
om te weten, hoe wij ons leven zullen inrichten en wat wij moeten 
vermijden222). 

De geschiedenis is dus leermeesteres: zij levert de voorbeelden, 
die toonen hoe men wel en hoe men niet moet leven. De wijsbegeerte 
leert wat de mensch behoort te doen, de historie wat hij heeft gedaan. 
Indien de leer der philosophie niet gestaafd wordt door exempels uit 
de aanteekeningen van Clio, heeft zij geen reëele waarde. Wij zijn 
derhalve den historici grooten dank verschuldigd, temeer omdat zij 
ons in staat stellen regels voor de toekomst te achterhalen223). 

Het stond voor Ab Isselt vast, dat geloofsafval en afkeer van 
God de oorzaken waren van de rampen van zijn tijd. Hij zou die 
rampen op papier stellen, opdat de menschheid de gevolgen van haar 

M0) Opdracht „Commentarius brevis" (1586). 
221) Opdracht „Mercurius", dl. I, 1592. 
222) MERCURIUS, dl. I I , 1595, blz. 1-2. Zie ook de opdracht van den Mercurius 

dl. I I I , 1596. Aldaar, blz. 284, onderstreept hij nogmaals, dat er niets in de 
wereld standvastig is. 

223) Opdracht „Commentarius brevis" van eind 1586. 
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goddeloosheid zou kunnen waarnemen en zich in het vervolg niet 
meer van de Voorzienigheid zou afwenden. De historie was voor 
Ab Isselt didactisch-moraliseerend; zij stond in dienst van de ethiek; 
zij was voor hem een middel om den mensch tot God terug te brengen. 
Ook in zijn historiografisch werk kon Ab Isselt het feit niet ver
loochenen, dat hij in zijn diepste wezen priester was. 

Zoo is het alleszins begrijpelijk, dat hij in zijn geschiedkundig 
oeuvre één punt van kapitaal belang voortdurend op den voorgrond 
schuift: de schuld van de ketterij aan alle rampen van den tijd. 

Tusschen de regels door, en soms ook duidelijk gedrukt, is te lezen, 
dat de ketters — zij mogen dan Hugenoten of Geuzen of Engelschen 
heeten — steeds opnieuw rebellie plegen of opstandelingen steunen. 
De gevolgen zijn dan, dat de rechtmatige heer zich niet wil laten 
verdringen en met geweld de oproerigen poogt te onderwerpen. Sluit 
de koning vrede met hen, zíj verbreken dien weer. Wil de vorst zijn 
onderdanen goed behandelen, zíj doen het volk het tegendeel geloo-
ven. En dan: die ketters zijn fel anti-katholiek. Zij vermoorden de 
geestelijken, plunderen de kerken en begaan allerlei onnoembare 
wandaden buiten de hier opgeteekende. Ziet gij, lezer, daartoe leidt 
die heillooze ketterij, die van God noch gebod wil weten; zoover komt 
het, als men de Voorzienigheid niet meer wil dienen en heidensch 
gaat leven. De valsche leer vindt dan ingang, met in haar gevolg: 
wreede onderdrukking van de Kerk, burgeroorlogen met alle daar
aan verbonden ellende e.d.224). 

Een conclusie hieruit trekt Ab Isselt nergens. Dat is trouwens een
voudig genoeg en dat kan wel ieder voor zich zelf. Die conclusie 
luidt: dien God in een deugdzaam leven en blijf trouw aan de Kerk, 
dan blijft de ketterij, met alles wat daaraan vastzit, verre. 

Drie belangrijke gebeurtenissen houden de aandacht van Ab Isselt 
voortdurend vast : de godsdienstoorlogen in Frankrijk, de strijd tegen 
de Turken en de opstand in de Nederlanden. Alle drie beziet hij met 
de vraag op de lippen: welk is het voor- of nadeel ervan voor het 
katholiek geloof? 

Hij begrijpt heel goed, dat de jaren 1592-,94 beslissend zijn voor 
de toekomst van zijn geliefde Kerk in Frankrijk. De gedaanteveran
dering van dat land brengt hem gemakkelijk in de hoogste verbazing. 
Het verwondert hem, dat zoo'n rijk, dat in grootte, macht, adel en 
rijkdom op de heele wereld zijn weerga niet vindt en dat 1200 jaar 

2Z4) Deze tendenz kan men vooral in de „Historia" waarnemen, omdat zij 
één doorloopend geheel is. 
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lang een glorierijken bloeitijd heeft meegemaakt en op zoo'n schit
terende geschiedenis — o.a. de kruistochten — mag bogen, in zóó'n 
korten tijd dermate kan vervallen, dat het nu nog niet eens meer 
het oude geloof verdedigt, terwijl het toch de eerstgeborene der Kerk 
was225). 

Zóó intens leeft Ab Isselt vanuit Hamburg mee met wat zich ginds 
afspeelt, dat hij met alle overtuiging, die er in hem is, partij kiest 
voor de Ligue. Zij is immers de verdedigster van het katholicisme. 
In heftige termen veroordeelt hij den moord op Hendrik van Guise. 
Met nadruk wijst hij telkens en telkens op het sluwe, listige en 
leugenachtige in Hendrik van Navarre. Diens bekeering heeft op 
hem de uitwerking van een donderslag bij helderen hemel: hij ge
looft het aanvankelijk bijna niet. Maar wanneer hij het feit eenmaal 
heeft aangenomen, zijn ook al zijn achterdocht en wantrouwen tegen 
hem verdwenen: de bekeering is z.i. ontwijfelbaar oprecht gemeend. 

De zorg voor de Kerk deed hem ook den blik naar Oost-Europa 
wenden. Daar hadden de Turken een groot offensief ingezet, dat tal 
van successen opleverde en het ergste deed vreezen. Ab Isselt sprak 
in zijn Mercurius uitvoerig daarover. Ook in de Historia, waarmede 
hij terzelfder tijd bezig was, ruimde hij hun een flinke plaats in. Hij 
zag het belang van wat zich in Hongarije afspeelde. Hij was daarom 
vervuld van angst voor de toekomst. Zooveel het in zijn vermogen 
lag, wilde hij helpen aan dit front den strijd te winnen. 

Verschillende malen roept hij in de Mercurius de vorsten tot een
dracht en saamhoorigheid op, opdat de geheele christelijke wereld 
gezamenlijk de Turken uit Europa kan verdrijven226). En dat niet 
alleen is noodig: ook een uitstekende discipline is onontbeerlijk. 
Daaraan hapert het in het Christenleger maar al te veel. De Turken 
hebben hiervoor beter gezorgd 227). Bij deze aansporing wil de harts
tochtelijke Ab Isselt het niet laten. Met opzet heeft hij de herovering 
van twee steden op de Turken in den breede geschilderd, om te laten 
zien hoe men moet optreden: in een open veldslag zijn de invallers, 
die in het bestormen en verdedigen van muren woester zijn dan 
leeuwen, vreesachtiger dan herten en hinden228). 

Aan Ernest van Oostenrijk, landvoogd in de Nederlanden, geeft 

225) MERCURIUS, dl. I, 1592, blz. 85-87. 
226) B.v. in den MERCURIUS, dl. I, 1594. Wi j gebruikten den herdruk van 

1598 blz 463-464. 
2 2 0 MERCURIUS, dl. I I , 1595, blz. 226-230; dl. I I I , 1596, blz. 76-80. 
2 2 β ) M E R C U R I U S , dl. I I , blz. 37. 
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hij denzelfden raad in overweging: versterk de tucht, verbeuzel Uw 
tijd niet met praten, maar pak den oorlog krachtig aan229). 

Ook de gebeurtenissen in zijn vaderland volgde hij dus oplettend, 
en ook daarop wilde hij invloed uitoefenen. Dat Ab Isselt hier een 
uitgesproken spaansch standpunt inneemt, is wel zonder meer begrij
pelijk. Spanje beteeken de voor hem: handhaving van het katholieke 
geloof. In zijn vervolg op Surius is hij tamelijk onpartijdig en be
paalt hij zich alleen tot wat schimpscheuten op Oranje. In de Mer-
curius en Historia is hij daarentegen van houding veranderd. On
omwonden legt hij hierin bewijzen af van zijn spaansch-katholieke 
gezindheid. Voortdurend onderstreept hij de gruwelen der geuzen en 
calvinisten, die hij om hun wreedheden met de Turken vergelijkt. De 
wandaden der katholieken laat hij daarentegen onbesproken. 

Oranje is de aanstoker van alle rebellie. Hij is de man, die de 
goede bedoelingen der landvoogden tegenwerkt en stelselmatig het 
volk opruit230). De prins is een eerzuchtige, die niemand naast zich 
duldt231). Telkens plaatst Ab Isselt bijtend-sarcastische opmerkingen 
om den lezer zijn overtuiging bij te brengen. De andere leiders van 
den opstand worden op dezelfde manier behandeld. Tegenover het 
onwettig gestook van de rebellen staan de gouverneurs als verdedi
gers van een rechtvaardige zaak. Alva's optreden kan Ab Isselt over 
het algemeen wel prijzen, al acht hij hem wel iets te streng en is hij 
het niet eens met zijn belastingpolitiek. Onvoorwaardelijk verdedigt 
hij Don Juan. Leicester verafschuwt hij : als deze de opstandelingen 
niet steunde, zou Parma spoediger winnen en zou het zegenrijke 
bestuur van den spaanschen koning zich weer over alle gewesten uit
strekken. Want Ab Isselt verlangt ten slotte niets liever dan dat het 
zijn vaderland goed mag gaan. Alexander Farnese is voor hem als 
het ware de belichaming van al wat heilzaam is bij de Spanjaarden : 
hij brengt vrede en welvaart; hij bestrijdt de ketterij, die de oorzaak 
is van dezen ontzettenden burgeroorlog. Ten opzichte van Maurits 
stelt hij zich op een neutraal standpunt: hij noemt hem nooit rebel 
of ketter, doch erkent integendeel, dat hij daden heeft gesteld, die 
men van iemand op zijn leeftijd niet zou verwachten232). 

In groóte trekken — voor details is het hier niet de plaats — 
hebben wij nu karakter en inhoud van het historisch werk van Ab 

2 2 в
) Тл-р., biz. 267. 

2 S 0
) H I S T O R I A , biz. 19. 

2 8 1
) T.a.p., biz. 513. 

2 8 2
) M E R C U R I U S , dl. Ill, 1596, biz. 300. 
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Isselt besproken. Toch zouden wij niet volledig zijn, als wij de waarde 
ervan voor den hedendaagschen onderzoeker niet bepaalden. 

De vraag naar de waarde is er een naar de bronnen. De voor
naamste zegsman voor het vervolg op Surius — althans voor wat 
betreft de Nederlanden — is wel Michael Aitsinger, die „De Leone 
Belgico" had geschreven. Naast een aantal nieuwsberichten is de 
eigen herinnering van den schrijver een bron voor mededeelingen 
geweest. 

In den Mercurius heeft Ab Isselt zijn zegslieden voorin aangegeven. 
Wij noemen slechts het reusachtige verzamelwerk van den franschen 
predikant Simon Goulart: „Receuil contenant les choses les plus mé
morables advenues sous la Ligue, tant en France et Angleterre 
qu'autres lieux", waarvan de twee eerste deelen (tot 1589) in 1590 
herdrukt waren. En dan zijn daar de „relationes" van Aitsinger 2 3 3), 
en tal van andere nieuwsberichten. Mocht Ab Isselt deze te Hamburg 
— dat overigens een groeiende boekenmarkt in dezen tijd bezat 234) — 
niet kunnen koopen, dan stuurde de uitgever van den Mercurius, 
Godfried van Kempen, ze wel. Die kon ze te Keulen heel gemakke
lijk krijgen. Deze verhalen van Aitsinger waren wel de allervoor-
naamste bronnen. Ja, daarop steunde de Mercurius eigenlijk, zooals 
wij boven zagen. Buitendien had Ab Isselt nog verschillende vrien
den, die hem berichten stuurden. In dit verband mogen wij den 
Atrechtschen schepen Philippus Meyerus, die o.a. een omstandig ver
haal van het overlijden van Parma en lijstjes van sultans zond, niet 
vergeten. Ten slotte was er dan Emanuel van Meteren, van wiens 
boek in 1596 de eerste volledige hoogduitsche uitgave het licht zag. 
Reeds in den Mercurius van dit jaar oefent Ab Isselt kritiek op zijn 
verhaal over de redenen, die den dood van Ernest van Oostenrijk 
zouden hebben verhaast236). 

Daar Ab Isselt tegelijk met de Historia bezig was, werd Van Mete
ren ook de ongenoemde hoofdbron voor het exposé van den neder-
landschen opstand in dit boek. Het „voorspel" is geheel ontleend aan 
Florentius van der Haer: „De initiis tumultuum Belgicorum" (Duaci, 
1587). Dan compileert Ab Isselt Van Meteren en het vervolg van 
Ellert de Veer op de Divisiekroniek, dat in 1591 verschenen was. 
Af en toe slaat hij Aitsinger nog eens op en zijn eigen voortzetting 
van Surius. Het jaar 1577 is overgeschreven uit de apologie van 

288) Zie beneden, blz. 95 vlg. 
2S4) W. STIEDA : Der Buchhandel und der Büchermarkt in Hamburg 1564-

1848. I n : Zeitschrift des Ver. für Hamb. Gesch. 29 (1928), blz. 117-118. 
2»5) MERCURIUS, dl. III, 1596, blz. 163. 
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Don Juan, welke diens secretaris Henr. Gamerius onder den titel 
„Vera et simplex narratio. . ." in 1578 had uitgegeven. Bovendien 
zijn er nog het „Theatrum crudelitatis haereticorum nostri temporis" 
van Richard Verstegen 236) en wat persoonlijke mededeelingen. 

In zijn geheel genomen is het historisch werk van Ab Isselt der
halve weinig oorspronkelijk. Voor wat de Nederlanden betreft, weten 
wij precies waaruit de ijverige priester geput heeft. Alleen de „Mer-
curius Gallo-Belgicus" heeft nog eenige waarde van beteekenis, om
dat er groóte passages in voorkomen, die van den schrijver persoonlijk 
zijn of berusten op correspondentie met vrienden, iets wat het meeste 
het geval is in het derde deel. Voor de algemeene geschiedenis moe
ten wij zelfs iedere waarde aan Ab Isselt ontzeggen, daar ons tegen
woordig nog alles ter beschikking staat, waarvan hij zich bediende. 

Voor de zestiende eeuw echter leverde Ab Isselt uitstekend werk. 
Hij gebruikte het beste en nieuwste van wat er verkrijgbaar was. En 
waar de niet-katholieke geschiedschrijvers hún standpunt innamen, 
mogen wij het hem niet kwalijk duiden, dat hij eveneens zijn ge
schiedschrijving in dienst van zijn geloof stelde. Dat deden echter 
wel zijn tijdgenooten, zooals blijkt uit de opdrachten van zijn vele 
boeken, waarin hij zich meermalen beklaagde. Zoo meende b.v. Aer-
nout van Buchell van hem: „Nescio quam verus historicus"237). 
Aitsinger evenwel stond gunstiger tegenover de voortzetting van 
Surius238). Maar die vijanden erkenden door hun reactie, dat Ab 
Isselt een man van beteekenis was, dien men niet kon bestrijden door 
over hem te zwijgen. 

Zoo werd Ab Isselt zijn heele leven lang geleid door één idee: 
priester zijn. Daarom vertaalde hij Ludovicus van Granada, daarom 
wendde hij zich tot de geschiedschrijving. In deze beide takken van 
werkzaamheid is hij typisch-Keulsch. Tot Luís de Granada kwam 
hij door de sfeer van geloofsleven in de stad, tot de historiebeoefe-
ning, doordat de weerstand tegen Sleidanus juist van Keulen was 
uitgegaan. Omdat de Rijnstad het bolwerk was van de Contra-Refor
matie, werd Ab Isselt vanzelf gestuwd in de richting van de alge
meene geschiedenis. Het milieu verklaart zijn breedheid van visie en 

236) Ie editie : Antwerpen, 1587. 
237) Diarium. Uitgeg. door G. Brom en L,. A. van Langeraad. Amsterdam, 

1917, blz. 252. 
2B8) „Si enim propositum non improbatur eorum, qui Sleidani Suriique ger

manice perinde atque latine continuendos susceperunt..." (De Leone Belgico, 
Coloniae, 1585, blz. 533). 
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doelstelling: hij ziet het heele wereldgebeuren als een strijd vóór of 
tegen het geloof; daarom ook heeft hij een groóte belangstelling 
voor de missie. 

In Ab Isselt mogen wij als het ware de verpersoonlijking zien 
van de gedachten en opvattingen onder de te Keulen woonachtige 
katholieke vluchtelingen uit de Nederlanden. Men was vervuld van 
diepen godsdienstzin en van harte afkeerig van de nieuwe leer, die 
als de oorzaak van den opstand beschouwd werd. Ab Isselt erkende 
de afzwering van Filips niet, evenmin als zijn lotgenooten. Stempelse 
c.s. wilden graag actief ingrijpen: zij wezen op de discipline in het 
leger en op krachtig oorlogvoeren. Bij Ab Isselt vonden wij deze 
gedachten terug. Daarbij vergat de Goudsche burgemeester het heil 
der zielen niet: de ballingen schaarden zich onder de leiding der 
Jezuïeten, die de volle sympathie van Ab Isselt genoten. 

Wij zien dus, dat Michael ab Isselt Nederlander was in zijn ideeën 
en Keulenaar in zijn uitingen. 

§ 5 : FRANCISCUS DUSSELDORPIUS, 
DE JURIST-GESCHIEDSCHRIJVER. 

Enger van visie, maar feller in ketterhaat dan Michael ab Isselt 
was de Leidenaar Frans van Dusseldorp. Men kent zijn weinig emo-
tioneelen levensloop door de studie van Fruin ter inleiding op zijn 
uitgave van de „Annales". Daarom slechts eenige belangrijke feiten 
daaruit. 

Den 21 sten October 1567 uit een regentenfamilie geboren, kon 
Dusseldorpius zich reeds op twee-en-twintigjarigen leeftijd sieren 
met den titel „licentiaat in de rechten". Hij had dien titel aan de 
katholieke universiteit te Douai behaald omdat hij zich tot de advo
catuur aangetrokken voelde. Hij volgde dan ook eenigen tijd de plei
dooien aan het Hof van Holland te 's-Gravenhage, maar in 1597 nam 
hij de wijk naar Utrecht omdat hij zich door de calvinisten bedreigd 
achtte. De vrome opvoeding, die Dusseldorpius van zijn moeder had 
genoten — zijn vader had hij nooit gekend — dreef zijn belang
stelling in deze jaren meer en meer in de richting van kerkelijk recht 
en theologie. Daaraan kon hij zich te Utrecht met volle kracht wijden. 
Weldra had de geleerde regentenzoon toegang tot de hoogste kringen 
der geloofsgenooten. Vooral met den apostolischen vicaris Sasbout 
Vosmeer verkeerde hij op vertrouwelij ken en intiemen voet. Dat 
leidde er toe, dat Van Dusseldorp zich na den dood van zijn moeder 
(1606) priester liet wijden. Zoo was hij nog beter geschikt om Vos-
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meer bij het vervullen van zijn moeizame taak met gewaardeerde 
adviezen terzijde te staan. Dusseldorpius nam derhalve een belang
rijke plaats in onder Sasbout's vrienden. Het was daarom bijna van
zelfsprekend, dat hij, die zoo goed met de gedachten en ideeën van 
den kerkvorst vertrouwd was, na diens overlijden naar Brussel ging 
om Philippus Rovenius als opvolger aan te bevelen239). In 1615 ves
tigde Van Dusseldorp zich definitief te Keulen. Met dit jaar ein
digen ook de „Annales", die bij den dood van den auteur op 31 Maart 
1630 volgens zijn beschikking overgingen in handen van den presi
dent van het seminarie voor Utrechtsche geestelijkheid in Keulen. 
Bij den overval op den vicaris-apostoliek Philippus Rovenius te 
Utrecht in 1639 werd met diens boekerij ook het manuscript buit
gemaakt. Kort daarop vond het een plaats in de sinds 1636 opge
richte bibliotheek der universiteit240). 

Daarmee was het werk, waaraan de schrijver zoo lang had ge
arbeid, ontrukt aan degenen voor wie het was samengesteld. En zoo 
werd dus ook de bedoeling van Dusseldorpius niet verwezenlijkt: 
den katholieken een boek over den opstand in handen geven, dat 
vanuit hun gezichtspunt geschreven was. 

Fruin, de uitgever der „Annales", bepaalt er zich toe den auteur 
te citeeren, waar deze zegt „te schrijven, omdat uit het katholieke 
oogpunt nog niemand de gebeurtenissen van zijn tijd beschreven had, 
die daarentegen van protestantsche zijde reeds door meer dan één 
geschiedschrijver uitvoerig beschreven waren" 241). Zeker, zegt Dus
seldorpius zelf, waren er katholieken, die over het „Voorspel" iets 
hadden uitgegeven 242). Maar het feit, dat de ketters ijverig en nauw
keurig alles te boek hadden gesteld en lasterlijk de schuld van den 
oorlog op den onvolprezen Filips wierpen, dreef hem er toe de waar
heid niet verborgen te houden voor het onwetende nageslacht, doch 
haar openlijk te prediken in de Katholieke Kerk243). 

Van Dusseldorp wilde dus een leemte vullen, die bestond door het 
ontbreken van katholieke werken over den opstand. Aan zulke boeken 
bestond inderdaad nog altijd groóte behoefte. Men had wel Aitsin-

2 3 в) R. FRUIN : Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales, 1566-1616. 
's-Gravenhage, 1894, ( = Werken van het Hist. Gen., 3e Serie, dl. 1.) blz. XXIX; 
XCI ; 448. 

" e ) FRUIN, t.a.p., blz. XLIV-XLVI. 
2 4 1 ) F R U I N , t.a.p., blz. CXX. 
2 4 2 ) Hi j bedoelt Florentins van der Haer . 
2 4 а ) Blz. 224. 
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ger's „Leo Belgicus", die met vervolgen liep tot 1605, maar door de 
vele platen was het een kostbaar bezit. Ab Isselt had in zijn „Sui 
temporis historia" en „Mercurius Gallo-Belgicus" met het oog op 
de duitsche historiografie wel een wereldgeschiedenis geschreven, 
niet een verhaal van den burgeroorlog. Ook het „Opus Chronogra-
phicum" van Opmeer-Beyerlinck (Antwerpen, 1611) was van opzet 
en doel een wereldhistorie. Wat verder door katholieken over den 
opstand was gepubliceerd, behandelde slechts kleinere perioden, niet 
het geheel. Toen Dusseldorpius in 1609 of 1610 begon te schrijven, 
wist hij, dat hij iets ondernam, wat nog niemand vóór hem had 
gedaan. 

Dusseldorpius wilde echter niet alleen een verhaal componeeren, 
maar ook de waarheid aan het licht brengen tegenover de valsche 
aantijgingen jegens Filips. Zijn bedoeling kan dus geen andere zijn 
geweest als in zijn boek de rebellen zelf verantwoordelijk te stellen 
voor den oorlog. 

Om na te gaan hoe Van Dusseldorp dit plan verwezenlijkt, heeft 
men de „Annales" in hun geheel noodig. Want Fruin heeft stukken 
weggelaten, die tot goed begrip van den auteur feitelijk onontbeerlijk 
zijn. Het voornaamste is wel de inleiding van Dusseldorpius op zijn 
verhaal. Uit Fruin's beknopte samenvatting daarvan blijkt, dat de 
schrijver der „Annales" over den adel weinig gunstig denkt. 

Waarom liet Fruin dan dit gedeelte als minder belangrijk weg? 
Omdat hij het in het geheel niet eens was met Dusseldorpius' be
schuldigingen aan het adres van de opstandelingen. De inleiding op 
zijn uitgave is feitelijk één voortdurende verdediging van Willem 
van Oranje en diens medewerkers. Fruin meende daarom niet ver
plicht te zijn dezen tekst betreffende den adel af te drukken en dien 
dan ook nog eens te weerspreken. Want de zeer vaderlandslievende 
Leidsche hoogleeraar legde zijn ideeën over zelfregeering der vol
keren uit de negentiende eeuw in zijn geschiedschrijving over de 
zestiende. Volgens zíjn opvatting en die van andere liberalen waren 
Oranje en de opstandelingen hooge achting waardig. „Zij brachten, 
naar hun inzichten, de vrijmaking des geestes uit autoritairen ge-
loofsdwang, zij brachten staatkundige en burgerlijke vrijheid, in 
één woord, zij brachten, althans gedeeltelijk, den triomf der liberale 
beginselen" 244). Oranje was voor Fruin, zooals Blok het uitdrukt, 
de groóte staatsman, de diepe denker, de edele verdediger der geloofs-

2") G. С W. GORRIS : Dr. W. J. F. Nuyens beschouwd in het licht van 
zijn tijd. Nijmegen, 1908, blz. 100. 
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en gewetensvrijheid, ja de geestverwant245). Zoo was het eveneens 
met de rol van den adel. Fruin zag heel goed, dat in de eerste jaren 
van den opstand „de tegenstanders der regeering veelal hebben ge
handeld uit eigenbelang, uit gekrenkt eergevoel, uit heerschzucht". 
Maar, zegt hij, hun belangen en hartstochten waren één met die van 
heel het volk, en daarom wil hij ze, ondanks alles, als groóte man
nen aanzien246). Voor den Hoogen Adel had hij niet veel waardee
ring247). De Lagere Adel droeg daarentegen zijn bewondering weg. 
Voor hem geraakte de koele, nuchtere geleerde zelfs in geestdrift. 
Zíj zijn de „wakkere stichters van het Compromis"; zíj begrepen, 
dat Nederland zichzelf moest regeeren, wilde het naar eigen zeden 
bestuurd zijn248). „Die vurige, moedige edelen" heet het elders249), 
van wie de besten uit het buitenland terugkeerden als protestant, 
bevangen als zij waren van bewondering en liefde voor het van over
tuiging en ijver blakende calvinisme, dat zoo gunstig afstak bij het 
flauwe katholicisme 250). 

Dat was de meening van Fruin over de beeren. 
Die van Dusseldorpius was precies andersom. Hoe kon het ook 

anders, waar de zestiende-eeuwsche geschiedschrijver in al zijn op
vattingen lijnrecht stond tegenover die van den negentiende-eeuw-
schen historiograaf?251) 

Van Dusseldorp ziet als oorzaak der onlusten twee elementen, die 
hij nauw met elkaar verbindt. Op de eerste plaats een adel, die slecht 
is opgevoed en daarom ongeschikt is voor de door hem opgeeischte 
bestuursfuncties. Hij is berooid en een weelderig leven gewend. Om 
in zijn armoede te voorzien houdt hij het oog begeerig gericht op 
de rijke goederen der geestelijkheid. Immers, hij haat die verwaande 
lieden, die van lage afkomst zijn („ex plebeis familiis"), en bovendien 

245) P. J. BLOK : Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis. Gronin
gen, 1903, blz. 299; 319. Daarom verdedigde hij Oranje ook voortdurend en al 
voelde hij later misschien wel eenige reserves, dan durfde hij ze toch niet 
goed uiten, want de geijkte opvatting over den Prins wilde hij niet weer
spreken, is Byvanck's meening (W. C. G. BYVAJSTCK : Literarische en historische 
studiën. Zutphen, 1918, blz. 384-385; 393). 

2 4 δ) R. FRUIN : V. G., I, blz. 274. 

" 7 ) T.a.p., blz. 448-449. 
2 4 8) T.a.p., blz. 370. 
2 4 β) T.a.p., blz. 372. 
2 5 0 ) T.a.p., blz. 366-367. 
2 5 1 ) „Wat beteekenen voor Dusseldorpius", roept Fru in uit, „nationaliteit, 

onafhankelijk, vrijheid, volksrechten?" (blz. X X X V ) . H i e r ziet men duidelijk 

de onoverbrugbare kloof tusschen beiden. 
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is hij van meening, dat hij recht heeft op die goederen, omdat die 
door zijn voorvaderen waren geschonken. Het zij verder terloops 
gezegd — aldus Dusseldorpius — dat die geestelijken dat ook heb
ben verdiend; want de tijdelijke goederen waren voor hen een mid
del tot zonde. Als tweede element is daar de ketterij, waarmede de 
adel besmet is. Vele jonge edelen brengen haar mee uit het buiten
land. Velen hunner zijn gehuwd met een vrouw uit kettersche fa
milies. Een voorbeeld van een edelman, die beide factoren in zich 
vereenigt, is Oranje „totius tragoediae huius archimimo"252), iemand, 
„die onder de edelen uitblonk en ten zeerste populair wilde schij
nen" 253). Die edelen, met den Prins aan het hoofd, gaan het woei-
zieke volk opruien. Zij beginnen de inquisitie tegen te werken. Hun 
actie heeft in zooverre succes, dat zij er in slagen Granvelle, den 
besten bisschop, te verwijderen. Daardoor hebben zij dan vrij spel. 
Het compromis, dat gesloten wordt, is de „frequentium turbarum 
Primarius f ons et origo" 254). 

Met andere woorden: uit tweeërlei motief is de adel schuldig aan 
de onlusten : uit armoede en uit ketterij ; laatstgenoemde is het voor
naamste. Beide jagen hem tegen koning en Kerk in het harnas. De 
factor „heerschzucht" duidt Dusseldorpius nauwelijks aan. In zijn 
verhaal van den strijd tegen Granvelle speelt de ketterij van den 
adel de hoofdrol255). 

Zeker: Fruin en Dusseldorpius zijn het er over eens, dat de adel 
begonnen is met de onlusten. Doch welk een ruimte scheidt hen van 
elkaar ! 

Daarmee was het fundament gelegd. Dusseldorpius kon veilig het 
gebouw van zijn betoog verder optrekken. Eenige punten brengt hij 
daarin vooral naar voren. 

Een zaak van het allergrootste gewicht en, na het compromis, de 
grondslag van alle volgende troebelen, is de aanbieding van het re
quest der edelen aan Margaretha 2 5 β ) . Daarom heeft Dusseldorpius 

2 5 2 ) I, fol. 7?. W a a r wij citeeren : blz. ..., bedoelen wij zonder meer de uit

gave der Annalen door F r u i n ; met fol. . .., het tweedeelige handschrift zelf. 
2 5 3 ) I, fol. 3 r . 
2 5 4 ) I, fol. 4V. 
2 5 5 ) H e t jongste onderzoek heeft de anti-kerkelijke strevingen van den ver

armden adel in Europa aangetoond, alsook het waarom van die houding : ver

rijking van zichzelf. Zie J . D. M. C O R N E U S S E N : W a a r o m zij geuzen werden 

genoemd. Tilburg, 1936 ( = Hist. Tijdschrift, Serie Studies — No. 4) . 
2 5 0 ) I, fol. 13 r. 
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betreffende dit request vier verschillende exemplaren geraadpleegd. 
Hij teekent de onderlinge afwijkingen aan en vertaalt daarna het 
geheel in het latijn 2 δ 7 ) . Dat request is voor Van Dusseldorp aanlei
ding op het verschil in woorden en daden van den adel te wijzen. 
Zoo zeggen zij in dit stuk, dat een verbond met het buitenland scha
delijk en strafwaardig is. Toch aarzelen zij later niet meermalen 
buitenlandsche vorsten te hulp te r o e p e n 2 5 8 ) . Vervolgens beweren de 
edelen niets aan de koninklijke macht te willen ontnemen. Doch zij 
zeggen, dat wetten ter handhaving van het geloof ongeldig zijn, ten
zij zij tot stand komen met toestemming van allen. Zou dit inderdaad 
doorgevoerd worden, dan zouden zij zelf tegen dergelijke wetten 
stemmen; dat weten de beeren heel goed. Was derhalve hun rede
neering juist, dan zou de vorst machteloos zijn. En dus is die eisch 
een aanslag op de vorstelijke bevoegdheden. Ten slotte waarschuwen 
de edelen den koning voor tumult, dat zij zelf veroorzaken! Zij be
dreigen dus hun vorst, wat nu juist niet onderdanen doen, die trouw 
zijn. 

Een tweede punt, dat Van Dusseldorp steeds weer naar voren 
brengt, is de/gehoorzaamheid der rebellen aan bestaande wetten. Zij 
doen eenvoudig, wat zij willen en storen zich aan niemand. Zij over
treden b.v. voortdurend het verbod om schotschriften te verspreiden. 

Op hun bijeenkomst te St. Trui jen besluiten de edelen tot vier 
voorname dingen: 1°) zij zullen de ketterij invoeren; 2°) zij stellen 
een datum vast voor een georganiseerden beeldenstorm; 3°) op één 
dag zullen alle geestelijken vermoord en hun goederen geplunderd 
worden; 4°) Lode wij к van Nassau zal een leger van 4000 man op 
de been brengen. Men zie toch: met zijn broer Willem, den stad
houder, zweert hij tegen den koning s a m e n ! 2 5 0 ) Daarna heeft er 
een bijeenkomst te Duffel plaats, „opdat ook de naam van de plaats 
zou overeenkomen met de goddelooze en duivelsche bedoelingen" 2 β 0 ) . 
Dan gaat Van Dusseldorp er eens rustig voor zitten om de corres
pondentie te ontrafelen, die tusschen de landvoogdes en den adel 
gevoerd wordt naar aanleiding van deze vergaderingen. 

Margaretha zond een brief om inlichtingen. Dusseldorpius lascht 
het antwoord geheel in en verzuimt niet in tal van aanteekeningen 
te wijzen op de veinzerij en onbeschaamdheid van het optreden der 
edelen. Zíj moeten niet over trouw spreken, zegt hij, zíj zijn trotsch, 

Mr) I, fol. 13Μ5Ϋ. 
2 в 8 ) Biz. 2-3. 
" β ) Biz. 9-10. 
2 β 0 ) I, fol. 22 v . 
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enz. 2 β 1 ). Wat zou men wel zeggen als nú, in 1615, eenige katholieke 
edelen in de Republiek hetzelfde zouden doen? „Opstandigheid" zou 
men roepen en een vervolging instellen. Vergelijk eens den toestand 
van 1615 met dien van toen. Daar stond een er f vorst tegenover lieden, 
die voor het grootste deel uit het lagere volk voortgekomen waren, 
tegenover onderdanen, die hem van zijn gezag beroofden en die zich 
derhalve met geen enkele reden een grooter recht konden aanmatigen 
dan hij had. De saamgezworenen wilden een nieuwe leer invoeren, 
terwijl de koning den aiouden godsdienst wilde handhaven. Hij was 
daarin immers opgevoed, had hem als den hier heerschenden gevon
den en plechtig bezworen 2 β 3 ) . 

Het verzoek der landvoogdes om opheldering en het tweede ant
woord der edelen deelt Dusseldorpius opnieuw in extenso mee. Bij 
nader toezien blijft er van de daarin vervatte beschuldigingen aan 
het adres van Filips niets over, vindt Van Dusseldorp. Van alle aan
klachten tegen hun vorst bewijzen de edelen er geen één. Zij werpen 
zich op als beschuldigers en vergeten, dat het geschreven recht eischt, 
dat men de bewijzen gereed moet hebben alvorens er rechtsingang 
wordt verleend. Ook moet men niet over het hoofd zien, dat de edelen 
geen termijn vragen om te bewijzen wat zij gesteld hebben, iets wat 
zij zeker zouden hebben gedaan, als zij niet van te voren hadden 
geweten, dat ieder bewijs tengevolge van hun leugentaal zou ont
breken. Zij komen met misdaden aan en willen dan, wanneer zij op
geroepen worden om ze te bewijzen, dat de aangeklaagde, die ont
kent, tegen zichzelf argumenten bijeenbrengt ten voordeele van den 
aanklager. Dat is belachelijk ! Laat die ketters toch inrukken, in wier 
aard het ligt te liegen en te lasteren. In 's-Gravenhage heeft men 
hen er zich op hooren beroemen, dat zij dezen heelen oorlog meer 
door leugens en lasterpraatjes dan door de wapenen hebben bevor
derd 2 в з ) . In het tweede lid van hun antwoord noemen zij hun predi
kanten, wier godsdienst liegen is, betrouwbaar, ofschoon Margaretha 
slechts met de pijnbank de waarheid uit hen kon halen. Zij noemen 
alle consistoriën op. Zij zijn daarvan dus goed op de hoogte en be
wijzen daarmee, dat zij zelf handelen tegen de edicten en dat zij 
deze verboden vereenigingen goedkeuren. Ook hier zijn de beeren 
weer erg vaag. Wat het derde lid betreft staat men versteld over de 
onbeschaamdheid van die lui. Het is toch algemeen bekend, dat men 
van iets wat men weet van hooren zeggen, den zegsman moet ver-

S61) I, fol. 23r-24v. 
2 β ΐ ) Blz. 10-11. 
2 β ί ) Blz. 11-12. 



76 

melden, ofwel zelf de bewijzen moet aanbrengen. Geen van beide 
gebeurt hier. Op grond van volkspraatjes, welker verspreiders zij 
zeggen goed te kennen maar die zij niet willen noemen, beschuldigen 
zij hun koning. Men kan er slechts om lachen! Hoe kan een vorst 
aan verdachtmakingen ontkomen, als hij zich met dergelijke dingen 
gaat inlaten? Ook verder specificeeren zij niets en zij bewijzen nog 
veel minder, terwijl Margaretha ontkent. Toen de censor Marcus 
Aemilius Scaurus door den plebejer Publius Rutilius op losse gron
den werd beschuldigd, volstond Scaurus er mee den Romeinschen 
burgers te vragen: „Rutilius beschuldigt Scaurus van misbruik van 
staatsgelden. Scaurus ontkent. Wien gelooft gij?" Direct sprak het 
volk hem vrij. Want men was van meening, dat men een man van 
lage afkomst, die geen enkel bewijs aanbracht, geen geloof moest 
schenken tegenover een man met bestuursfuncties. Ook in het civiele 
recht spreekt men den aangeklaagde vrij zonder dat deze iets tot 
zijn verweer behoeft te zeggen, wanneer de beschuldiger geen bewijs 
brengt. En in het strafrecht worden bewijzen gevorderd, die — zoo-
als het spreekwoord zegt — klaarder zijn dan het daglicht284). Dus 
is Filips volgens civiel- zoowel als strafrecht onschuldig. En Van 
Dusseldorp concludeert: het heele stuk is een bewijs van openlijke 
rebellie 265). 

Dat zijn de voornaamste argumenten waaromheen Dusseldorpius 
zijn verhaal van de jaren 1566 en 1567 groepeert en waarop hij tel
kens terugkomt, zij het met duidelijke woorden gezegd, zij het dat 
het zonder meer blijkt uit zijn mededeelingen. 

Als inleiding had de samensteller der „Annales" verklaard, hoe 
de adel zelf belang had bij de goederen der geestelijken en hoe hij 
met ketterij besmet was. In het vervolg van zijn exposé stelt hij zich 
ten doel te toonen hoe de edelen samengaan met hun geloofsgenooten 
om hun leer overal ingang te doen vinden. Door hun requesten, brie
ven en pamfletten in extenso mede te deelen, laat hij den lezer over
tuigend zien, dat zij maar wat zeggen; dat zij huichelaars van de 
ergste soort zijn; dat hun geschrijf en gepraat tegen een diep-ingaan-
de, verstandige kritiek niet bestand zijn. Van Dusseldorp, die zoo 
graag advocaat had willen worden, treedt hier op als jurist. Hij 
brengt de stukken ter tafel 2 β β) en vraagt dan of de aanklagers des 

2β4) Blz. 12-13. 
^ 5) Blz. 14. 
26G) Bij het citeeren van pamfletten deelt hij meermalen mede, dat zij van 

een gezworen drukker zijn, om toch maar zoo vast mogelijk te staan, b.v. I, 
fol. 51r. 
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konings gelijk hebben. Neen, dat moet hij ontkennen: hun wijze van 
aanklagen is juridisch onjuist en deugt dus niet. Evenmin zijn de 
aanklachten zelf steekhoudend. Het bestaansrecht van het adelsver-
bond wordt vernietigd door de feiten ten opzichte van de aangevallen 
inquisitie recht te stellen 2 β 7 ) . De tweede oorzaak (na het compromis) 
van alle beroeringen — n.l. het request en de toespraak van Brede-
rode bij de aanbieding daarvan — voegt Van Dusseldorp letterlijk 
in, om haar scherpzinnig uiteen te halen en haar voosheid aan te 
toonen. Ten slotte bespreekt hij uitvoerig de briefwisseling tusschen 
Margaretha en de te Duffel verzamelde edelen, en bewijst dat op 
de hier toegepaste manier iedere vorst verdacht gemaakt kan worden. 
Neen, zoowel volgens civiel- als strafrecht is Filips onschuldig. 

De adel is er dus niet in geslaagd voor Dusseldorpius zijn optreden 
te rechtvaardigen. Behalve dat, hebben de beeren ook nog hun daden 
tegen zich. Zij houden hun eeden niet, gehoorzamen niet aan de 
landvoogdes, enz. Door voortdurende opmerkingen van dezen aard 
insisteert Van Dusseldorp op het opstandige in de beweging. Aan 
allerlei schotschriften, aan hun heele optreden kan men zien in hoe
verre zíj gehoorzaamheid leeren : rebellen zijn zij, anders niet. En 
ketters bovendien, aanhangers van die leer, die de hoofdoorzaak van 
alles was. De feiten toch bewijzen duidelijk, dat het de edelen zijn 
van wie overal in de steden in Holland en Utrecht de beeldenstorm 
uitgaat en door wier sluwe en listige samenwerking met andere here-
tici de ketterij wordt ingevoerd, al hebben zij dan het geluk gehad, 
dat de ook al met de nieuwe leer besmette magistraten niet krachtig 
genoeg zijn opgetreden268). De beeldenstorm is niet zoo maar een 
beweging van een aantal opgeschoten straatjongens, zooals de anders
denkenden willen doen gelooven 2 β 9) : hij is te St. Truijen beraamd 

2 6 7 ) N a a r aanleiding van de aanvallen der edelen tegen de inquisitie had hij 
de procedure der inquisitoriale rechtbank uiteengezet aan de hand van F L O R I -
MOND DE REMOND : Histoire de la naissance, progrès et décadence de l'hérésie 
de ce siècle. Par is , 1605 ( l e uitg.). Dit fel-katholieke boek heeft een zeer groóte 
verspreiding gevonden. In 1614 verscheen te Keulen een latijnsche vertaling, 
in dezelfde stad in 1646 een nederlandsche en in 1747 een duitsche. 

268) De laksche houding der stedelijke magistraten wordt dikwijls door Dus
seldorpius besproken en afgekeurd. Zoo verwijt hij b.v. Leiden slapheid en 
prijst hij Nijmegen en Gouda (blz. 54 ; 14-18). He t blijkt bovendien uit al zijn 
uitvoerige verhalen van de invoering der ketterij in de steden. 

26e) Blz. 33-34; 40. R. VAN ROOSBROECK : Het wonder jaar te Antwerpen 
1566-1567. Antwerpen, 1930, blz. 32-36, spreekt niet over een edelman, die bij 
den storm voorop gaat. Hi j zegt, dat het verhaal van Van Dusseldorp over 
Antwerpen slechts onder alle voorbehoud te benutten is (blz. 31, nt. 1 ; 35). 
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en regelmatig volgens de daar opgestelde plannen uitgevoerd 270). In 
plaats van rechtmatige klagers zijn derhalve de edelen, met Oranje 
en Brederode aan het hoofd, zelf de schuldigen. 

Het pleidooi voor de rechtbank der openbare meening ten behoeve 
van Filips door zijn advocaat Dusseldorpius gehouden was een dege
lijk stuk werk. De met scherpzinnigheid ontlede en onderstreepte 
feiten en stukken konden op een hoorder, die hetzelfde geloof als 
spreker was toegedaan — en voor hem was dit toch op de eerste 
plaats bedoeld — slechts overtuigend werken. Hij moest al over een 
uitermate kritischen geest beschikken om zelf aan de hand van de 
gegeven documenten zich een meening te vormen lijnrecht tegen 
— of althans onafhankelijk van — die van den geleerden jurist. 

Hiermede waren de grondslagen der revolutie aangetast. Het is 
daarom een vanzelfsprekend iets, dat Dusseldorpius het optreden van 
Alva heelemaal rechtvaardigt. De hertog was immers volkomen in 
zijn recht. Want de „heretici calviniani, hominum genus ad seditio-
nes, sacrilegia et homicidia natum" 271) gaan ondanks zijn aanwezig
heid met hun optreden tegen de geestelijkheid door. In Vlaanderen 
hebben bloedige troebelen plaats. De rebellen gehoorzamen niet aan 
de plakkaten. „Ik vraag U: welk vorst, ja welke roover of tyran zou 
het goedgekeurd hebben, dat dergelijke dingen door zijn onderdanen 
bedreven worden; als nú de katholieken op dezelfde wijze tegen de 
predikanten der ketters optraden, hoe zouden zij dan niet gestraft 
worden, en hoe zouden zij niet uitgescholden worden!" 272) Eveneens 
was Alva's optreden tegen de edelen volkomen juist. Brederode was 
een van de eersten geweest, die zich bij Oranje had aangesloten. Hij 
had aan het hoofd gestaan van de aanbieding van het smeekschrift. 
Hij had koninklijke troepen, die onder zijn bevel stonden misbruikt. 
Hij had zonder vergunning soldaten tegen den vorst gelicht en oor
logsbedreigingen geuit273). En dan Oranje: die kwam met een heel 
leger! Wat zij allemaal op hun kerfstok hebben, laat de indaging 

J. VAN WESEMBEKE : La description de Testât, . . . ed. Rahlenbeck (Bruxelles, 
1859), biz. 285 vlg. over „garçonaille". Hij was de bron van Bor en deze weer 
van Van Meteren. 

270) Dusseldorpius verkeert in de vaste overtuiging, dat alles ook zóó gebeurd 
is als hij het voorstelt. Of dit ook inderdaad waar is, behoeft ons hier niet bezig 
te houden. 

271 ) Blz. 87. 
272) Blz. 88-89. 
273) I, fol. 75 -76г. 
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duidelijk lezen274). Uit de stukken van het proces tegen Egmond en 
Hoorne — die Dusseldorpius volledig invoegt — blijkt zijns inziens, 
dat Egmond veel heeft gedaan, wat hij niet kan verontschuldigen. 
Zonder twijfel heeft Alva heel rechtvaardig gehandeld 275). 

Voor den koningsgetrouwen Dusseldorpius is de afzwering van 
Filips een zaak van groot belang. Hij schrijft het „Plakkaet van ver-
latinghe" heelemaal over en voorziet het van aanteekeningen bij ieder 
artikel. Hij ontkent daarin eenvoudig alle rechten omdat de Hollan
ders rebellen zijn. „Hieraan, zoo gaat hij dan voort, hebben alle 
Christelijke vorsten een voorbeeld, dat zíj speciaal zich moesten aan
trekken, en eensgezind verbonden met den spaanschen koning voor
beeldig straffen. Want als het eenmaal vaststaat, dat de onderdanen 
recht en macht hebben om hun vorst vervallen te verklaren van zijn 
heerschappij, die hij over hen verkreeg, ja, dan zou er geen enkel 
koning zoo wettig zijn of hij zou door zijn onderdanen ontzet kunnen 
worden, nadat er gemakkelijk een of ander voorwendsel is gevonden ; 
en ook zou er geen een zoo machtig zijn, die dat niet behoefde te 
vreezen, daar hij ziet, dat dit door de rebellen is ondernomen tegen 
den allermachtigsten christelijken monarch" 27e). Neen, voor katho
lieken gold de afzwering niet. De spaansche koning was en bleef de 
wettige vorst277). 

Terecht wijst Fruin op het verschil tusschen het eerste en tweede 
deel der Annales. Het laatste is Dusseldorpius' eigen gedenk
schrift278). Daarom zijn dan ook al die verhalen ten slotte slechts 
losse — zij het zeer waardevolle — aanteekeningen zonder onderling 
verband, zoodat zij geen geschiedenis vormen279). 

Het eerste deel hield zich bezig met de politieke feiten, het tweede 
met de gebeurtenissen op kerkelijk terrein, waarbij de schrijver zelf 
nauw betrokken was. Wij kunnen de gedachte niet van ons afzetten, 
dat dit tweede deel is geschreven ter verdediging van het beleid van 
Sasbout Vosmeer, vooral inzake zijn strijd tegen de ordegeestelij
ken — met name de Jezuïeten — die uit het Zuiden kwamen 280). 

2 Т 4) I, fol. 74v-7Sr. 
2 7 6) I, fol. 93 v ; zie dan blz. 90-91. 
2 7 e ) Blz. 185. 
2 " ) Zie blz. 185; 215; 477. 
2Τβ) Blz. XLVII-XIvVIII. 
2 7 e) Blz. LXXVIII. 
2 β 0) Blz. Cl ; vgl. R. FRUIN : V.G., III, blz. 322 vlg. Een korte, doch niet 

diepgaande samenvatting van de wrijvingen tusschen de Jezuïeten en Vosmeer 
in A. PONCELET S.J. : Histoire de la Compagnie de Jésus en Belgique et ses 
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Voor Van Dusseldorp en Vosmeer waren de Staten rebellen en ket
ters, aan wie zij' geen wettig gezag konden toekennen. Doordat de 
Jezuïeten zich bij die rebellen indrongen, erkenden zij in zekeren zin 
hun aanspraken, meenden de apostolische vicaris en zijn raadsman. 
Zij oordeelden dus, dat de Jezuïeten een soort verraad pleegden aan 
de zaak des konings, die zij nog steeds voorstonden 281) en die zij 
vereenigd achtten met de belangen van den godsdienst282). Zij be
schouwden de calvinisten als op bloed beluste lieden283), een „genus 
nebulonum inquietum et foedifragum" 2 8 4), leugenaars, die bewust 
het volk misleiden 28B), menschen, die er op uit zijn om de vorsten 
te verdrijven en dan de democratie in te voeren, welke Calvijn zelf 
stelt boven iederen anderen regeeringsvorm 2 8 e) . De Jezuïeten gingen 
dus rechtstreeks in tegen de houding, die zíj ten opzichte van de 
rebellen aannemen, en daarom was misschien het gevaar niet denk
beeldig, dat de Staten op den duur de Jezuïeten gunstiger zouden 
gaan behandelen dan de wereldgeestelijken 287). Vervolgens hadden 
de bestuurders der Kerk nog dít tegen de werkzaamheid van de regu
lieren: die „monachi" hadden geen verstand van wereldlijke zaken 
en schaadden zoodoende den godsdienst. Dat bleek niet alleen in 1576, 
maar den geheelen oorlog door288). De seculieren handelen veel 
voorzichtiger280). Om de slapende honden niet wakker te maken, 
verbieden wij collectes voor kloosters uit het Zuiden, daar wij onder
vinding hebben200). Want wat zijn de gevolgen, als die regulieren 

développements jusqu'à la fin du règne d'Albert et d'Isabelle. 2 dl. Bruxelles, 
1927-1928; II, blz. 432-436. Zie ook J. D. M. CORNEUSSEN : Romeinsche bron
nen voor den kerkdijken toestand der Nederlanden onder de Apostolische 
Vicarissen, 1592-1651. 's-Gravenhage, 1932 ( = Rijks Geschk. Public, Gr. S., 
dl. 77), blz. 132-152. 

2 β 1) B.v. blz. 206. 
2 S 2) Blz. 183; 190. Vergelijk FRUIN : V. G., III, blz. 328-329. 
2 8 3) B.v. blz. 111. 
2 B 4) Blz. 156. 
2 8 5 ) Blz. 12; 1 3 1 ; 266; 3 5 3 ; 446. 
2 8 6 ) Blz. 180 : „Certe ex toto huius historiae nostrae contextu patet, eo tendere 

calvinismum ut, principibus profligatis, ubique democratia inducatur, quam et 

ipse Caluinus omni alteri regimini p r e f e r í , . . . " Zie F R U I N : V. G., I l l , blz. 336-
337; vergelijk blz. CX. 

2 β 7 ) T.a.p. 
2 β β ) Blz. 139. 
2 в в ) Blz. 384. 
2 β 0 ) Blz. 418. Over die geldinzamelingen: blz. 404. F R U I N : V. G., I l l , 

blz. 290. 
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gesnapt worden? De bepalingen worden verscherpt, zíj gaan weg, en 
wij zitten met de stukken: voor ons is het al weer lastiger391). Het 
liefst laten wij de Staten buiten alles 292). 

Het komt ons dus als wel zeer waarschijnlijk voor, dat al deze 
feiten, wel gedocumenteerd met brieven, moesten dienen om Sasbout 
Vosmeer te rechtvaardigen en een beeld te geven van de regulie
ren 2 в з ) . Maar voor wie? Vooral ter leering van hen, die in het semi
narie te Keulen hun opleiding genoten. Daarom vermaakte Dussel-
dorpius het handschrift juist aan den president daarvan. Na de vol
tooiing van het manuscript had hij er aan toegevoegd, dat hij alleen 
het nut der Kerk had gezocht2 9 4). De waarheid had hij willen toonen 
„in ecclesia magna, id est, catholica romana" 2 9 5 ) . Daarom was pu
blicatie van het tweede deel voor het groóte leekenpubliek — ook de 
niet-katholieken dus — niet direct noodig, zelfs niet gewenscht. Dat 
is eveneens begrijpelijk vanwege de vele belangrijke brieven, en het 
blijkt tevens uit het geheimschrift, dat wordt gebezigd om geestelij
ken aan te duiden. De auteur verklaart zelf bevreesd te zijn, dat 
iemand „indebile damnum" lijdt298). Derhalve geen publicatie. De 
interne aangelegenheden moesten de geestelijken voor zich houden. 

Fruin zegt, dat de schrijver der Annales erkent, dat de ketters 
reeds ijverig en nauwkeurig den opstand hadden beschreven. „Maar 
van ketters te leeren, dat was een man als Dusseldorp te min. Hij 
liet ze links liggen. En de katholieke auteurs ? Hij verklaarde kortaf, 
dat er geen waren, die opzettelijk, „ex professo" al gedaan hadden 
wat hij ging ondernemen" 297). Terecht, zooals wij boven gezien heb
ben. Aanvankelijk twijfelde Fruin toch even: hij herinnerde zich een 
overeenkomst tusschen Bor en Van Dusseldorp, doch vermoedde, dat 
beiden dezelfde bron gebruikten298). 

Een nader onderzoek wees evenwel uit, dat Pieter Bor een voor-

2 β 1) Blz. 402-403 ; 436. 
2 в 2) Blz. LXXXVI; XCV. 
2 в з ) Op het einde van zijn boek zegt Van Dusseldorp uitdrukkelijk, dat alles 

slechts handelt „de personis, et non de ipsorum ordinibus", zoodat hij b.v. de 
werkzaamheden der Jezuïeten in Duitschland in het geheel niet wil verkleinen. 
Het behoort tot zijn taak van historicus en tevens wil hij daardoor instrueeren 
en waarschuwen (blz. 478-479). 

2 в 4 ) Blz. 479. 
2 9 5) Blz. 224. 
2 β β) Blz. 225-226. 
2B7) Blz. XLVIII. 
2 β 8) Blz. XLIX-Iv. 
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name leverancier van officicele brieven en stukken is geweest299). 
Voor de periode van Alva heeft Dusseldorpius geen bescheiden op 
de tot 1567 gebruikelijke wijze ingevoegd. Wij moeten dus aan
nemen, dat hij er geen heeft gehad en dat hij derhalve de uitgave 
van de „Oorspronck, begin ende aenvang der Nederlantscher oor
logen / beroerten ende borgerlijcke oneenicheyden"... T'Utrecht 
1595, heeft benut, niet die van 1601 en 1603. 

Het voorkomen van een groot aantal stukken evenwel is met Bor 
alleen niet te verklaren. Wij vinden er nog terug in Jacob van Wesem-
beke: „La description de 1 Estât, succes et occurences advenues au 
Pais-Bas au fait de la religion" (1568). Ook achter de Justification 
van den Prins van 1568 — waarvan Dusseldorpius een korte inhouds
opgave geeft300) — waren officicele documenten als bewijsstukken 
gevoegd. De samensteller der Annales maakte daarvan eveneens een 
uiterst dankbaar gebruik. 

Voor den regeeringstijd van den hertog van Alva heeft Van Dus
seldorp Bernardino de Mendoça „Commentaires mémorables... des 
guerres de Flandres et Pays-Bas, 1567-1577" (Paris, 1591) over
genomen. Na 1577 schrijft hij het essentieele uit den wat langdra-
digen Van Meteren na, dien hij ook meermalen met eigen woorden 
laat spreken. Van Meteren is zelfs een zeer royaal gebruikte, doch 
ongenoemde bron. Dusseldorpius geeft een persoonlijk cachet aan 
dergelijke letterlijke passages door zijn tallooze giftige opmerkingen. 
Dat gaat zoo door tot 1590. Dan is er een goed katholiek boek, dat 
Van Dusseldorp kan benutten. Het was hevig gekant tegen geuzen 
en ketters, dus echt iets, dat in zijn smaak viel. Het waren de drie 
deelen van den Mercurius Gallo-Belgicus van Michael ab Isselt. 

Samenvattend kunnen wij dus als bronnen van Dusseldorpius aan
geven: Bor, Wesembeke, Oranje, Mendoça, Van Meteren en M. ab 
Isselt. Verder een groot aantal pamfletten 301) en de door Fruin reeds 
aangeduide verzameling-Stempelse. Bovendien personen, die goed op 
de hoogte waren, getuige b.v. het verhaal over het uitbreken van den 
beeldenstorm, waar Van Dusseldorp toch niet op Florentius van der 
Haer teruggaat302). En Bor en Wesembeke zijn ook de auteurs, die 
zeggen dat jong geboefte te Antwerpen en Utrecht de schuld draagt 

2ββ) Hierover hopen wij binnenkort een artikel te publiceeren. 
300) I, fol. 77". 
soi) wjj verwijzen hiervoor naar het in nt. 299 genoemde, nog te publiceeren 

artikel. 
°02) Blz. 18. 
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van de beeldenvernieling, terwijl Dusseldorpius de edelen er voor 
aansprakelijk wil stellen303). 

Terecht oordeelt Fruin: „Over de staats- en krijgsbedrijven, die 
onder zijn oogen zijn voorgevallen, vinden wij bij onzen schrijver 
niet veel bijzonders, en wij verwachten dat ook niet. Hij was niet in 
de gelegenheid om daarvan veel meer te vernemen dan de eerste de 
beste. Hij schat de gehalte zijner berichten zelf niet te laag, als hij 
ze vergelijkt met die van den Mercurius Gallo-Belgicus van Van 
Isselt en zijn navolgers. Hoogere waarde dan van zulke aaneenge
regen nieuwstijdingen bezit dat gedeelte zijner Annalen doorgaans 
niet" 304). Maar dat Van Dusseldorp Bor, Van Meteren, Wesembeke 
en Oranje gebruikt heeft, is een verrassing waarvan Fruin ook zou 
hebben staan te kijken. De fel-katholieke auteur noemt immers geen 
hunner. En voor ons is het een bevestiging van onze opvatting, dat 
Dusseldorpius welbewust heeft geschreven om hún voorstelling der 
feiten te weerleggen, nadat hij er kennis van had genomen. 

Hij deed dat als een echt jurist. Zijn geschiedverhaal is samen
gesteld als het requisitoir van een aanklager voor de rechtbank. Wat 
de andersdenkenden ook beweren: de stukken bewijzen, dat de op
stand onwettig is en te wijten aan de intrigues van de rebellen. Der
halve is ook de regeering die nú — in 1616 — aan het bewind is, 
onwettig, temeer, daar de afzwering van Filips ongeldig is. De 
spaansche koning is nog steeds de rechtmatige heer en het is te 
hopen, dat hij weldra de overhand krijgt. De gedachte, dat de katho
lieken nog altijd moesten helpen den wettigen vorst te herstellen, 
gold zoowel in de zuidelijke- als in de noordelijke Nederlanden305). 
Het herstel des konings te bevorderen was dus zeker de plicht der 
geestelijken. Wij kunnen veilig aannemen, dat zij tijdens hun op
leiding te Keulen met dit idee door Vosmeer en Dusseldorpius ver
trouwd werden gemaakt306). Toen eerstgenoemde in 1602 door de 
Staten van Holland werd ingedaagd, werd hij er van beschuldigd, 
dat hij zich door buitenlanders en vijanden — den nuntius en de 
Aartshertogen — macht had laten opdragen, en dat hij de Aarts
hertogen als de wettige landsheeren erkende, doch de Staten als 
rebellen beschouwde307). 

воз) Vergelijk boven nt. 269. 
3°*) Blz. CXVII-CXVIII. 
3 0 5) FRUIN : V. G., III, blz. 274-276. 
3 0 e) T.a.p., blz. 277-278. 
8 0 7) T.a.p.( blz. 308; 342. 
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Van Oranje krijgt men geen hoogen dunk: Van Dusseldorp wijst 
voortdurend op diens kwade trouw, sluwheid en dubbelzinnigheid. 
Híj is de aanstoker van den opstand en heeft overal de ketterij inge
voerd. Niets aan hem is goed308). Dusseldorpius lascht een anoniem 
pamflet van Champagney tegen den Prins geheel in. Hij zet het op 
naam van Hembyze en Dathenus. Nu, deze twee kunnen wel weten 
wie Oranje was; zij kennen hem immers door en door309). En Hem
byze ontdekt ons ook elders in een boekje, dat Van Dusseldorp in 
zijn bezit heeft, hoe listig de Prins is3 1 0). Eén passage heeft de 
schrijver der Annalen daaruit overgenomen „opdat, zegt hij, men kan 
zien, dat ook de leugen de waarheid tot getuige kan dienen, en opdat 
het duidelijk is, dat ik niet spreek uit zucht tot kwaadspreken of 
gedreven door eenige hartstocht, daar ik elders in het verloop van 
mijn geschiedverhaal de ongeschiktheid, het bedrog, de meineeden 
en andere ondeugden van dezen schurk [Hembyze] aan het licht 
breng" 3 U ) . 

Men ziet het: dit beeld van den Prins past uitstekend in de om
lijsting van het Keulsche milieu en de opvoeding der seminaristen, 
in wier midden zich het hoofd van Balthasar Gerards bevond. Voor 
de jongelieden, die voor het geestelijk ambt werden opgeleid, waren 
immers o.i. vooral de „Annales" bestemd. Gedurende zijn heele leven 
is Dusseldorpius zich met het seminarie blijven occupeeren 3 1 2). 

Over de opstandelingen ook verder geen goed woord. Ofschoon 
de rebellen zgn. voor godsdienstvrijheid streden, moordden zij de 
geestelijken uit en onderdrukten zij van het begin af aan het katho
lieke geloof tot op den dag van heden313). De kerkelijke goederen 
rooven zij voor zichzelf: eigenbelang is hun drijfveer314). Men kan 
trouwens ook niet anders verwachten. Zij zijn allen van zeer lage 
afkomst, zonder eenige ontwikkeling. Geen hunner leiders behoort 
tot den regentenstand 315). Het zijn leugenachtige lieden, die een eed 

308) Zie blz. LXV-LXIX. 
aoe) Blz. 193; LXVI. 
ai0) Blz. 190. Titel van het pamflet : „Een corte openinghe 'der causen waerom 

het niet raedsaem zy dat de prince van Orangien nu ter tijt comen soude binnen 
de stad van Gent". Gent, 1579. 

311) Blz. 172. 
312) Blz. X X X I . 
а і э ) Hetzelfde argument werd door een Jezuïet in de, aan Van Dusseldorp 

bekende „Negociatio Jesuítica" voorgehouden aan Oldenbamevelt ( F R U I N : V.G., 
III , blz. 343). 

8 ") Blz. 210; 216. 
31B) Zie blz. LXIX-LXX. 
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niet houden en ons ten onrechte verwijten, dat wij de stelling huldi
gen: „haereticis fides non habenda". De belastingen zijn ondragelijk 
zwaar. Trek uit alles evenwel de conclusie, dat het overwicht der 
ketters een straf Gods is voor onze zonden en een middel ter ver
betering318). 

Men zal reeds bemerkt hebben, dat Dusseldorpius veel ideeën had, 
die onder de uitgewekenen te Keulen gangbaar waren. Geen wonder 
voor iemand, die als medewerker van Vosmeer dikwijls te Keulen 
kwam en zoo'n intiemen omgang had met den vicaris-apostoliek, die 
in hoofdzaak in de Rijnstad verblijf hield. 

Wij hoorden b.v. Cunerus Petri in zijn te Keulen gedrukt werkje: 
„De Principis Christian! Officio" verklaren, dat de vorst verplicht 
is de ketterij uit te roeien317). Hetzelfde zegt ook Dusseldorpius 3 1 β ) . 
Wij hoorden eveneens hoe Lensaeus in zijn verhandeling tegen de 
pseudopatriotten steeds weer wees op de inconsequentie der rebellen, 
die den mond vol hadden over gehoorzaamheid. Dusseldorpius werkt 
met hetzelfde argument. Bij Lensaeus zoowel als bij hem lezen wij, 
dat het vanzelfsprekend is, dat de spaansche koning den vanouds 
overgeleverden godsdienst in zijn gebied wil handhaven. 

Men zou deze overeenkomsten met ideeën, die te Keulen algemeen 
gangbaar waren, misschien nog toevallig kunnen noemen. Maar daar 
is dan de verklaring van Van Dusseldorp, dat het tweede deel van 
zijn Annalen slechts uiterst voorzichtig worde uitgegeven „temeer 
daar bij den dood van De Guise in 1588 de Mercurius Gallo-Belgicus 
begint" 3 1 β ) . Daaruit blijkt toch, dat hij het met de daarin neerge
legde gedachten eens was. Van Gerard Stempelse, den zoon van den 
ons welbekenden Goudschen burgemeester, ontving Dusseldorpius 
een aantal bescheiden, die zijn vader mee naar Keulen had genomen. 
Die Gerard was ook een goede kennis van Ab Isselt. De overeen
komst in gedachten is dan geen toeval meer. Het is duidelijk, dat 
Dusseldorpius tot den Keulschen kring van ballingen behoorde. 

Dat bewijst ten overvloede nog een zeer merkwaardig feit. 
Het is o.i. zeker, dat Dusseldorpius, die in de inleiding van de 

„Annales" zoo uitvoerig sprak over de oorzaken der troebelen, het 
boekje gelezen heeft van Petrus a Sancto Audomaro: „Declaratio 
caussarum, ob quas Belgium gravissimis praemitur calamitatibus, 

3 1 β) B.v. blz. 136. 
S 1 7) Boven blz. 44. 
3 1 8 ) BlJDR. VOOR DE GESCH. VAN HET BISDOM VAN HAARLEM 14 ( 1 8 8 7 ) , blz. 

365-366. 
s i e ) Blz. 226. 
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cum demonstratione remedii adversus easdem efficacissimi". Het is 
een werkje van 300 bladzijden, te Keulen in 1582 gedrukt. Betref
fende het leven van den auteur is vrijwel niets bekend. Het eenige, 
wat wij weten, is, dat hij uit het klooster Winoxbergen kwam, dat in 
1566 verwoest werd en pas in 1583 weer in Parma's handen 
viel 3 2 0). In 1578 was hij in Gent 3 2 1 ) . Deze Petrus van St.-Omer 
geeft er blijk van Cunerus Petri zoowel als Johannes Lensaeus ge
lezen te hebben 3 2 2 ) . Over veel punten gebruikt hij dezelfde argumen
ten en redeneert hij precies zooals zij. Het interessante is nu, dat 
Petrus' verklaringen betreffende de oorzaken van den opstand alle 
terug te vinden zijn in Dusseldorpius' verhaal. 

De algemeene oorzaak van alles — aldus Audomarensis — zijn 
de zonden der Nederlanders. Alles wat er gebeurt is een straf 
Gods 3 2 3 ) . De oorzaak is niet te zoeken in den stand der sterren, want 
dat zou beteekenen God zelf aansprakelijk stellen voor iets slechts. 
Evenmin is de inquisitie de schuldige, want Filips handhaafde de 
edicten van zijn vader; doch de ketters waren roerig. De spaansche 
soldaten mag men ook al niet aanzien als de verwekkers van de 
onlusten. Zeker, schrijver wil ze niet verontschuldigen, maar zij 
meenen, dat tegen ketters alles mag. En wat te zeggen van hen „qui 
patriottae nomine gloriantur"? Zij moorden en plunderen immers 
ook maar raak ! 3 2 4 ) Alva is zeker onschuldig aan alles, want de koning 
is als wettig erfvorst aan de regeering gekomen. Hij vereenigt alle 
rechten in zich, dus ook dat van belasting heffen. 

Dusseldorpius zegt hetzelfde. Meer dan eens beschouwt hij alle 
rampen als straf voor zonden 3 2 5). Hij verdedigt de inquisitie door 
uitvoerig den gang van het proces te beschrijven320). Tot bewaring 
van het geloof bevestigde Filips niet alleen de wetten van den door-
luchtigen keizer Karel V maar maakte hij ook nog nieuwe 3 2 7 ) . Reeds 
vernamen wij van hem, dat de spaansche koning de rechtmatige erf-
vorst is en Alva's optreden absoluut te verdedigen. 

Audomarensis somt nog andere oorzaken op. De rijkdom der 

3 2 0 ) L,. K N A P P E R T : Pet rus Audomarus over de Kalvinisten. In : Nederl. Ar

chief voor Kerkgesch., N . S . VI (1909), blz. 236-250; 237. 
3 2 1 ) T.a.p., blz. 239. 
3 2 2 ) P E T R U S A S. AUDOMARO : D e c l a r a t i o . . . blz. 52-53 ; 182 ; 272. 
3 2 3 ) T.a.p., blz. 8-18; 205. 
3 2 4 ) T.a.p., blz. 48. 
3 2 5 ) B.v. blz. 136. 
8 2 6 ) Zie boven nt. 267. 

^ 7 ) I, fol. З г . 
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Nederlanders bracht brooddronkenheid en hoogmoed, terwijl de han
del bovendien de ketterij binnenbracht. Want de luxe veroorzaakte 
verslapping. Men wilde niet meer gebonden zijn. Daarmede was de 
poort voor de nieuwe leer geopend. Was de ketterij eenmaal binnen, 
dan ging het wel verder. De ketters waren de schuldigen van alles, 
zíj verwierpen den vrede. Hoe kwamen zij aan de macht? Zij noem
den zich vaderlandslievend en deden alles om hun vaderland ten 
onder te brengen328). Hun predikanten zijn ongeletterd en komen 
slechts uit de onderste lagen van het volk329). De adel was rijk en 
weelderig geworden, daardoor tuchteloos, goddeloos en tyranniek. 
De jeugd in het algemeen werd zedeloos en kettersch, wat te wijten 
was aan de opvoeding, die zij van hun vaders ontvingen. De nieuwe 
leer vond daarom zoo'n verspreiding, omdat de wereldlijke zoowel 
als de geestelijke overheid onachtzaam was. Bovendien liegen de 
ketters maar raak, zij onderwerpen zich niet aan de besluiten der 
magistraten en houden geen eeden. 

Is het niet alsof Dusseldorpius aan het woord is? Ook hij wees 
op de luxe als het begin van de rebellie. Het was zijn systeem de in
consequentie van zijn tegenstanders aan de kaak te stellen. Wij hoor
den den regentenzoon uit Leiden de opstandelingen voorhouden, dat 
zij grootendeels behoorden tot het lagere volk330). Uit zijn voor
beeld van Scaurus en Rutilius blijkt, dat hij het plebs een mindere 
plaats toekende tegenover machthebbers. Hij verweet den adel, en 
speciaal hun kinderen, hetzelfde als Audomarensis opmerkte. Het 
zijn z.i. de met ketterij besmette kooplieden, die deze pestziekte overal 
met zich meedroegen en vooral in de hollandsche havensteden aan 
de zee verbreidden 331). De uitvoerige verhalen van de invoering van 
de ketterij in de steden toonen duidelijk, dat de schrijver de laksche 
houding der stedelijke magistraten sterk veroordeelde332). En be
titelde hij de ketters niet als ongehoorzaam aan de bestuurders, als 
„foedifragi"? 

Waarop Dusseldorpius niet wees, doch Petrus a St. Audomaro 
wel, was de jeugdige leeftijd van sommige regenten, al wenschte hij 
niet van allen te beweren, dat zij foutief handelden. Ook de vrij-
heidszucht der Nederlanders, die men volgens den zuid-Nederlander 
moest tegengaan 333), was den Leidenaar niet opgevallen. Audoma-

HÜIS) p E T R U S A SANCTO AUDOMARO, t .a.p. , blz. 176. 
32fl) T.a.p. , blz. 192-193. 
э э о ) Zie boven blz. 84. 
8 3 1 ) I, fol. l v . 
3 S 2 ) Zie boven nt . 168. 
3 3 a ) P E T R U S A S A N C T O AUDOMARO, t .a.p., blz. 110-122. 
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rensis preciseert ook de zonden nader, waardoor de Nederlanden zich 
dit op den hals hebben gehaald. Het zijn de veronachtzaming van 
het Concilie van Trente en de zonden der geestelijken. Evenals voor 
Dusseldorpius is het voor hem duidelijk, dat God de rampen zendt 
om alle misdaden te laten uitboeten. Die opvatting was karakteristiek 
voor de Rijnstad 334). 

Deze overeenkomst in argumenten tusschen Franciscus Dussel
dorpius en Petrus a Sancto Audomaro kan toch zeker geen toeval 
zijn. Het boekje van laatstgenoemde, dat veel de werkjes van Petri 
en Lensaeus benutte, was Keulsch van geest en daarom werd het 
ook te Keulen gedrukt. Het gebruik ervan door den samensteller 
der Annalen is een bewijs te meer, dat deze geheel vertrouwd was 
met wat er omging in het ballingenmilieu, waarin Vosmeer vertoefde. 
Al behoorde hij er dan niet lichamelijk toe toen hij zijn boek schreef 
— hij ging pas in 1615 in Keulen wonen en had in dat jaar zijn 
geschrift bijna gereed — geestelijk was hij er grootendeels één mee. 

Ofschoon het manuscript der Annales reeds negen jaar na den 
dood van den auteur in beslag werd genomen, is het toch nog meer 
gebruikt dan men zou denken. Het oordeel, dat sommige lezers er 
over uitspraken is daarom vermeldenswaard. 

Fruin heeft reeds meegedeeld, dat Dusseldorpius in 1628-1635 ge
bruikt is door de Haarlemsche kanunniken Bugge en Ban 335). In 
1638 herhaalde men de pogingen van 1584 om Cornells Musius 
zalig te verklaren330). Het is mogelijk, dat in verband hiermede een 
van Van Dusseldorp's vrienden, de Leidsche pastoor Rumoldus van 
Medemblik, een plan maakte om Musius' Opera Omnia te gaan uit
geven. Daartoe had hij al een biografie van zijn held gereed 337), 
waarvoor hij ook de Annalen had benut338). Rumoldus wilde zelfs 
de „Annales" wel laten drukken, maar dan de felle passages schrap
pen en op die manier wat meer gematigd zijn 3 3 9). 

In 1639 kwam het manuscript, zooals gezegd, na eenige lotgevallen 

334) ARCHIEF VOOR DE GESCH. VAN HET AARSTBISDOM UTRECHT 41 (1915), 
blz. 372. 

SS5) Blz. x u i . 
э э о ) BlJDR. VOOR DE GESCH. VAN HET BISDOM VAN HAARLEM 20 (1895), blz. 

467-468. T.a.p.( 45 (1927), blz. 81-82. 
337) W. NOLET : Een plan tot uitgave van Musius' werken in de 17e eeuw. 

In : Bijdr. voor de gesch. van het bisdom van Haarlem 46 (1929), blz. 126-179. 
S38) T.a.p., blz. 141. 
339) T.a.p., blz. 141 : „dignus qui in lucem ad publicam utilitatem edatur, 

nimio quo laborat calore resecto". 
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terecht in de universiteitsbibliotheek van Utrecht. „Of het handschrift 
door iemand in die eerste dagen meer dan vluchtig ingezien is, betwij
fel ik zeer" zegt Fruin340). Alleen de ijverige speurder Aernout van 
Buchell, de welbekende humanist, heeft het direct in handen gehad 
en er een veertig bladzijden aanteekeningen uit gemaakt, in den 
tijd dat de Utrechtsche magistraat het nog onder haar berusting 
had341). Buchelius oordeelt het boek „maledicentissimis calumniis et 
mendaciis pieni" 342). Hij maakt notities, die klaarblijkelijk voor een 
historisch werk bestemd zijn, om dan terzijnertijd te kunnen polemi-
seeren en den auteur te weerleggen. Zoo ontleent hij b.v. aan het 
jaar 1572 bijna alleen die passages, waarin Dusseldorpius zich van 
een felle zijde laat kennen, ófwel zulke, die uitgelegd kunnen worden 
ten gunste van den opstand. Af en toe maakt hij al lezende een op
merking. Waar Van Dusseldorp b.v. de spaansche inquisitie verge
lijkt met die van Engeland en Genève, noteert Buchelius: „calum
nióse" 343). De schrijver der Annales zegt in 1585 van Hendrik III 
van Frankrijk, dat hij machiavellist is en leeft als een Turk, maar 
elders, dat hij een Capucijn tot biechtvader heeft. Hoe is dat te 
rijmen? Aan de inwendige kerkelijke historie wijdt Buchelius totaal 
geen aandacht : hij noteert alleen, dat Vosmeer in 1602 aartsbisschop 
van Utrecht poogt te worden344). Dan was er nog Van Heussen, 
die in zijn „Historie van 't Utrechtsche Bisdom" een excerpt ge
bruikte. Ook het oordeel van den achttienden-eeuwer is van belang: 
„Ja, ik wil wel bekennen dat hij wat te partijzuchtig schijnt, om zijn 
zeggen zoo volkomentlijk aan te neemen. Men ziet uyt zijn gansche 
geschrift dat hij voor de Spanjaarden en de Spaansche regeeringe 
was ingenomen". Zooals hij over de bisschoppen spreekt, zoo spreekt 
hij ook over Willem van Oranje, Maurits, Leoninus en anderen. 
Sommige bisschoppen waren tegen de inquisitie; dat is wellicht de 
reden, dat hij zoo kwáád spreekt340). 

Men ziet dus, dat de Annales niet heelemaal vergeten zijn. Van 
Buchell heeft ze ongeveer 1639 in handen gehad, in 1726 weet Van 

340) Blz. X L V I . 
341) CAT. COD. MSS. BIBI,. UNIV. RHENO-TRAJECT., I, blz. 218, no. 844. Het 

uittreksel beslaat fol. 18-38. Fol. 18 r i.m. : „ H o r u m Ms in 2 vol. in manu sunt 
Magistrat. Ultraiect." 

^ 2 ) T.a.p., fol. 18 r i.m.. 
343) T.a.p., fol. 19r i.m.. 
3 " ) T.a.p., fol. 33 r . 
345) H . F . VAN H E U S S E N : Kerkelijke Historie, I I . Leiden, 1726, blz. 19, 

2e kolom. 
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Heussen ervan en in 1828 krijgt Dodt van Flensburg ze weer onder 
oogen340). 

Hiermede zijn wij aan het eind van onze beschouwingen over 
Franciscus Dusseldorpius. 

Hij schreef, zooals wij hebben gezien, met de vooropgezette be
doeling om tegenover de protestantsche schrijvers, die hij had ge
lezen, de schuldvraag van den opstand te beantwoorden. Hij zette 
zijn betoog op als een advocaat. Voor zijn gehoor waren zijn argu
menten afdoende: hij won zijn pleidooi glansrijk, al zijn er passages 
in, die voor ons minder klemmend zijn. Wij willen hier alleen wijzen 
op de eigenaardige manier, waarop hij het „plebs" ten opzichte van 
een edelman zonder meer ongelijk gaf. Dit argument speelt in zijn 
verdediging van Filips een groóte rol. Hier sprak het standsgevoel 
van den hooggeboren regentenzoon ook een woordje mee. Dussel
dorpius beoogde met zijn werk zijn geloofsgenooten en de op te lei
den geestelijken z.i. juiste opvattingen bij te brengen over de lei
dende figuren van de opstandelingen en de onrechtmatigheid van 
hun rebellie. In dien opzet is hij uitstekend geslaagd. De uitwerking 
bleef evenwel beperkt, omdat het handschrift nooit in druk ver
schenen is. Tevens wilde Dusseldorpius Vosmeer's gedrag en houding 
inzake allerlei kwesties, vooral tegenover de ordegeestelijken, ver
dedigen. Het eerste deel kon dus ook voor leeken geschikt en nuttig 
zijn, het tweede meer voor geestelijken, daar het de interne aange
legenheden der Kerk uiteenzette. Vandaar dat Van Dusseldorp voor 
dit deel voorbehoud tot uitgeven maakte. Zijn standpunt, van waar
uit hij de feiten in de Nederlanden beschouwt is hetzelfde als dat 
van andere katholieke schrijvers: het godsdienstig element is hoofd
zaak. Hij beziet alles als een strijd vóór of tegen het katholicisme 
en zijn verdedigers en aanhangers. Opzettelijk dichten en lasteren 
om zijn tegenstanders nog zwarter voor te stellen dan zij in zijn 
oogen al zijn, doet Van Dusseldorp echter niet347). Hij is oprecht 
en te goeder trouw348), ja lichtgeloovig, vooral wanneer het zijn 
vijanden geldt. Hij is evenwel slordig en onnauwkeurig: Fruin's 
kritiek op het gebruik van de papieren van Stempelse is afdoende. 
Dusseldorpius' achterdocht349) doet hem steeds de feiten misdui
den350). Wij behoeven nu niet meer nader aan te toonen, dat hij 

346) Blz. XLVI-XLVII. 
3") FRUIN, blz. LXX. 
34e) Blz. LXI. 
3") Blz. CX. 
350) Blz. LXVIII. 
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partijdig is. Meer dan eens geeft hij, juist als tegenstander van de 
Staten-Generaal, blijken van zeer helder inzicht in feiten en om
standigheden 351). 

Dat Dusseldorpius „uitsprak wat betrekkelijk velen (vooral de 
leidende geestelijken der Katholieke Kerk) met hem dachten en be
doelden, is kwalijk in twijfel te trekken. Hij was een man van be-
teekenis bij zijn leven; hij verkeerde met aanzienlijke geestelijken en 
leeken en was met velen, in de eerste plaats met het hoofd der Neder-
landsche Kerk, Sasbout Vosmeer, bevriend en vertrouwd; zijn raad 
werd in gewichtige zaken gevraagd en, zoo niet altijd gevolgd, steeds 
in aanmerking genomen. De toon, dien hij aanslaat, is dan ook niet 
die van iemand, die zich bewust is een roepende in de woestijn te 
wezen. Hij spreekt met overtuiging en in vertrouwen van te zullen 
overtuigen. Wij hebben hem als den vertegenwoordiger en den tolk 
eener niet zeer talrijke, maar wel invloedrijke partij te beschouwen, 
en daarom oplettend aan te hooren" 352). 

In deze woorden ligt de rechtvaardiging van het feit, dat wij het 
handschrift van Dusseldorpius hebben besproken. Van vele andere 
geschiedwerken, die ongedrukt zijn gebleven, kan iets dergelijks niet 
gezegd worden. En wij behandelden Van Dusseldorp onder den Keul-
schen kring niet zoozeer omdat hij na 1615 te Keulen is gaan wonen, 
maar omdat hij in zijn algemeene opvattingen vrijwel geheel tot het 
ballingenmilieu behoort. Hij haalt argumenten aan, die alleen daar, 
en nergens anders gehoord worden. 

Maar een Ab Isselt is hij niet, noch in stijl, noch in universaliteit 
van visie. In de algemeene rangschikking en waardebepaling van 
zijn werk voor de historiografie van dien tijd staat de Leidenaar 
zeer ver achter den Dokkumer. 

§ 6: MICHAEL AITSINGER, 
DE TOESCHOUWER-GESCHIEDSCHRIJVER. 

Een heel ander type als de beide tot nu toe besproken auteurs 
is Michael Aitsinger, die, ofschoon hij uit een adellijk oostenrijksch 
geslacht geboren was en gehuwd met een lid van het bankiersge
slacht Fugger353), hier toch een plaats mag vinden, omdat hij zijn 

351) Blz. CXX. Zie b.v. blz. 204; 209; 216; 359 enz. 
a5!!) Blz. V I I . 
S53) G. WEIIVL : Le journal. Origines, évolution et rôle de la presse pério

dique. Paris, 1934, blz. 19. 
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leven grootendeels in de lage landen aan de zee heeft doorgebracht 
en als het ware Nederlander was geworden. 

Er gaan over zijn persoon allerlei vreemde geruchten354). Het 
meest verspreide is, dat hij hofnar aan het hof van Filips II zou 
zijn geweest. Afgezien van het feit, dat de bronnen, waarop men 
hiervoor teruggaat, zeer troebel zijn, is het zeker, dat hij dit beroep 
nooit beoefend heeft, omdat hij, zooals De Wind terecht opmerkt355), 
nooit in Spanje is geweest. In 1553 werd hij door zijn vader, die in 
dienst van Ferdinand I stond, naar Leuven gezonden, waar hij zich 
onder Petrus Nannius aan het College der Drie Talen het Latijn, 
Grieksch en Hebreeuwsch eigen maakte. Bovendien bestudeerde hij 
met voorliefde de mathematische wetenschappen. Intusschen maakte 
hij voor zijn vader in dezen tijd talrijke reizen in de Nederlanden 
om verscheidene erf kwesties te regelen. In de jaren 1562-'63 werd 
Michael teruggeroepen en maakte hij een kleine reis naar Italië. In 
1568 woonde hij te Brussel de onthoofding van Egmond en Hoorne 
bij. Kort daarop raakte hij wegens een ruzie met een paar edelen 
in de gevangenis. Wat precies de reden daarvan was, weten wij niet ; 
zelfs Alva's uitdrukkelijk bevel was niet in staat hem hieruit te ver
lossen356). In 1578 vertrok Aitsinger uit Brussel. Na eenige jaren 
in Luik gewoond te hebben, kwam hij in October 1581 te Keulen, 
waar hij voortaan in armoede leefde. In 1592 kreeg hij van Ernest 
van Beieren een goed te Bonn, waar hij in 1598 overleed. 

Dit is in het kort de levensloop van een zeer merkwaardig man. 
Merkwaardig, omdat hij een beoefenaar was van de occulte weten
schappen, welke in zijn tijd zoo rijkelijk bloeiden. Met voorliefde 
hield hij zich met astrologie en kabbalistiek bezig. Vandaar al die 
vreemde, op het eerste gezicht onbegrijpelijke teekens en cijfers op 
de titelbladen van zijn werken. 

In de zestiende eeuw stonden de occulte wetenschappen — met 
name de kabbalistiek, alchemie, magie en astrologie — op haar hoog
tepunt. Het humanisme had veel tot de verbreiding en opleving ervan 
bijgedragen. De aanhangers gingen terug op de Ouden, dus ook op 
Ptolemaeus, wiens geocentrisch stelsel nog steeds de meeningen om-

354) Over zijn leven verscheen een verhandeling van F. STIEVE : Ueber die 
ältesten halbjährigen Zeitungen oder Messrelationen und insbesondere über deren 
Begründer Freiherrn Michael von Aitzing (= Abh. der Hist. Classe der königl. 
bayer. Akademie der Wissenschaften, XVI Bd., I Abth. München, 1883), blz. 
177-265. 

366) DE WIND, t.a.p., blz. 553-554. Vgl. STIEVE, t.a.p., blz. 197, nt. 80. 
S5e) STIEVE, t.a.p., blz. 195-196. 
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trent de bewegingen van zon en maan beheerschte. Ptolemaeus was 
een der neo-platonici van Alexandrie. En juist de renaissance stelde 
Plato's systeem tegenover dat van Aristoteles en Thomas van Aquino, 
dat de middeleeuwen beheerschte, doch in een zinnelooze disputeer-
ziekte vervallen was 3 5 7 ). In het oplevende neo-platonisme moet men 
den dieperen grond zoeken voor den band tusschen het humanisme en 
de geordende occulte wijsbegeerte. 

Inderdaad was hier sprake van een systematisch opgetrokken ge
bouw, waarvan Ptolemaeus de hoeksteen was. Ptolemaeus' gedach
ten over den invloed der sterren en planeten gingen terug op Aristo
teles. Deze leerde, dat ieder ding in meerdere of mindere mate vier 
grondeigenschappen heeft, nl. warmte, koude, droogte en vochtigheid. 
Ieder voorwerp nu werkt volgens zijn eigenschappen, dus ook de 
planeet. B.v. de zon maakt warm ; 's morgens vindt men dauw, dus 
de maan verwekt 's nachts vocht. Terug redeneerende kende men aan 
de maan als grondeigenschap de vochtigheid toe; zij werd het sym
bool daarvan. Sommige planeten daarentegen brengen geluk of on
geluk, waarbij de stand aan den hemel van veel invloed is. 

In nauw verband met de astrologie werkte de kabbalistiek, volgens 
welke elke letter van een hebreeuwsch woord een getal, en elk getal 
een woord voorstelt. Omdat de astrologie met zeven planeten rekende, 
die ieder een in graden uitgedrukten, bepaalden stand hadden, terwijl 
de hemel in twaalf gelijke deelen — de zgn. huizen van den Dieren
riem — verdeeld was, konden beide systemen in elkaar gepast wor
den. Een woord beteekende een getal, dit getal den stand van een 
planeet, enz.; ook het omgekeerde gold. De kennis hiervan achtte 
men noodzakelijk om voorspellingen te kunnen doen en magische 
handelingen te ondernemen. De alchemie nam eveneens aan, dat 
ieder metaal onder invloed van een planeet stond, zoodat men het 
met hetzelfde teeken aanduidde, b.v. goud door Θ (zon) 3 5 8 ) . Met dit 
alles was dan nog de magie of tooverkunst vereenigd. 

Cornells Agrippa van Nettesheim (1456-1535) was de voornaam
ste vertegenwoordiger en beoefenaar der occulte wetenschappen. Zijn 
geheele leven wijdde hij aan het occultisme in al zijn verscheidenheid. 
In 1510 publiceerde hij „De occulta philosophia". In dit boek ver-
eenigde hij alles tot één wijsgeerig stelsel met één grondgedachte. 
De physica van Aristoteles, het systeem van Ptolemaeus, de wijsbe-

S57) Aitsinger was met P. Ramus, den tegenstander van het Aristotelisme, 
bevriend. 

3se) Θ (vgl. de grieksche Θ van Θεός), tevens aanduiding van een opper
wezen, dat volgens de alchemisten de wereld bestuurde. 
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geerte van het neo-platonisme en de kabbala der Joden leverden 
hem daarvoor de grondstoffen. Alle deelen van het heelal hangen 
met elkaar samen. Mineralen, edelsteenen, metalen, geuren, enz., alles 
staat in verband met de sterren en planeten; alles heeft zijn diepe, 
ja godsdienstige beteekenis. 

De astrologie was dus de voornaamste wetenschap. Zij was in de 
zestiende eeuw zóó verspreid, dat zij aan de universiteiten in ver
band met de mathematica gedoceerd werd. Dat was ook te Leuven 
het geval, en zoo had onze Aitsinger niet alleen den stand der sterren 
en planeten leeren waarnemen, doch ook verklaren. 

Men denke vooral niet, dat Aitsinger hiermee iets deed wat in 
strijd was met zijn katholiek geloof. Zeker, de sterrenwichelarij was 
door een streng kerkelijk verbod getroffen, maar daartegenover 
stond, dat kardinalen en Pausen een hofastroloog hielden en zich 
naar diens uitspraken gedroegen. Het verbod was gekomen, toen 
men de astrologie de kracht ging toekennen te bewerken „dat de men
schen heel weinig van de goden schijnen te verschillen". Dat was té 
heidensch gedacht, en werd daarom door de Kerk afgewezen. Temeer 
omdat de astrologie met platonisme was verbonden en leidde tot 
stoïcisme. De sterrenwichelarij hield eigenlijk een ontkenning in van 
de Goddelijke Voorzienigheid en den menschelijken vrijen wil. Men 
moest de waarde van den godsdienst tegenover het steeds toenemend 
pessimisme gaan verdedigen. De kwestie was moeilijk. Onder de 
alleenheerschappij van Ptolemaeus nam men den invloed der sterren 
aan; van den anderen kant evenwel verdiende de aanvaarding hier
van verwerping. Doordat men het organisme van het heelal — en 
dus den mensch met zijn vrije daden daarin — als één groot geheel 
ging bezien, kwam men tot een oplossing in deze netelige zaak. Men 
onderzocht de individueele daden, waarvan men zich afvroeg of zij 
vrij of noodzakelijk waren, gezien den invloed der planeten en de 
onderlinge verbinding van oorzaak en gevolg. Men kwam tot de con
clusie, dat de sterren geen immanente kracht bezitten, zoodat haar 
invloed niet die van een natuurwet is, en dat dus de organische con
nectie van den mensch met het heelal den vrijen wil, een uiting van 
den geest, niet verhinderde. God, Die op 's menschen daden door al
lerlei omstandigheden kan inwerken, kan dat ook door hem bij zijn 
geboorte te plaatsen in bepaalde sterrenbeelden; ruimte voor den 
vrijen wil blijft daarmee toch. Aldus was de Voorzienigheid weer 
gered. Zíj stond boven de door Haar geschapen en geregelde sterren. 

Het is alsof Olgiati, die dit zoo helder uiteenzette359), Aitsinger 

35e) F. OLGIATI : L'anima del Umanesimo e del Rinascimento. Saggio filo
sofico. Milano, [1924] biz. 789-807. 
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voor oogen had. In October 1563 was deze door Ferdinand I met 
een aanbevelingsschrijven aan den pauselij ken gezant naar Trente 
gezonden. De keizer wijst er o.a. op. dat zijn dienaar de geleerde 
schrijver is van een boekje: „Pentaplus regnorum mundi", waarin 
hij poogt de bewegingen der hemellichamen in verband te brengen 
met de veranderingen der koninkrijken, doch zóó dat alles ten slotte 
is gesteld onder Gods onveranderlijken Wil360). In deze jaren treffen 
wij bij Aitsinger nog meer uitingen van kabbalistiek aan: een be
rekening van den ouderdom der wereld, welke in 1584, gezien den 
stand der zeven planeten, zou moeten vergaan. Vervolgens een boek
je: „De Austria" (a° 1567), waarin wordt aangetoond, dat de Aarts
vaders uit het Oude Testamant voorafbeeldingen zijn van de vorsten 
uit het Oostenrijksche Huis ; in hún namen zijn de namen der keizers 
te lezen. In 1582 verscheen opnieuw iets van dien aard, wat in 1584 
herhaald werd in de „Rerum vaticiniis accomodata historia". Ook in 
al zijn andere historische werken — en dat is een enorme hoeveel
heid — zien wij deze kabbalistiek telkens weer te voorschijn treden. 
Het heeft onzen auteur zijn heele leven lang bezig gehouden. 

Behalve door deze belangstelling voor het occulte, is Aitsinger van 
belang door zijn „Relationes Historicae". De eerste relatio verscheen 
in 1583 in het duitsch en liep over de jaren 1580-1583. Vijf jaar liet 
Aitsinger ze daarna op onregelmatige tijden verschijnen. In 1588 
echter besloot hij regelmatig in het voor- en najaar, in aansluiting met 
de Frankfurter Messe, dergelijke verhalen over den afgeloopen tijd 
te schrijven. Daarmee was de periodieke „Messrelatio" geschapen. 
Het idee sloeg in : de verkoop was zóó groot, dat de niet-katholieken, 
met name J. Francus361), eveneens zulke boekjes gingen publiceeren, 
'm titel aansluitend op die van Aitsinger. Francus werd zelfs nog 
meer verkocht362). Na Aitsinger's dood waren de voordeden van 
zijn vinding weldra geheel voor de protestanten. Het initiatief was 
immers wel van een katholiek uitgegaan, maar het genre werd niet 
lang door zijn geloofsgenooten voortgezet; na 1614 hooren wij niet 
meer van katholieke relationes. De protestanten daarentegen namen 
de gelegenheid te baat en brachten, nog steeds onder Francus' naam, 
vervolgen op de markt. Deze kregen zooveel beteekenis, dat zij tot de 
negentiende eeuw bleven doorloopen 363). 

360) S T I E V E , t.a.p., blz. 191. 
361) Schuilnaam van Conrad Lautenbach, predikant te Frankfur t sinds 1585. 

Hij stierf in 1595. Evenals Aitsinger schreef hij zijn relationes in het duitsch. 
З 2 ) S T I E V E , t.a.p., blz. 226-227. 
3 6 a ) T.a.p., blz. 229-230. 
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Dat Aitsinger zoo gauw bij anderen ten achter stond, lag aan den 
inhoud zoowel als aan den vorm van zijn werkjes. Zeker, hij woonde 
te Keulen bijzonder gunstig om allerlei nieuws, tot het jongste toe, 
te vernemen: de stad was een knooppunt van postverkeer; tal van 
nieuwsberichten werden er onder den naam van „Newe Zeitungen 
auss. . ." gedrukt. Zelfs de noord-nederlandsche Staten-Generaal en 
stedelijke regeeringscolleges hadden hier hun vaste vertegenwoor
digers om hen van het loopende nieuws regelmatig op de hoogte te 
houden384). Wat dus de bron van zijn kennis betrof, kon hij niet 
beter wonen. Geschreven en gedrukte nieuwstijdingen vormden dan 
ook de grondstoffen, waaruit hij zijn verhalen samenstelde. Boven
dien was hij ooggetuige van vele gebeurtenissen, of kon hij, dank 
zij de betrekkingen met het hof van Ernest van Beieren, over de 
beste inlichtingen beschikken. Zijn mededeelingen betreffende de 
politiek van zijn tijd zijn daarom niet over het hoofd te zien. Menige 
tot nu toe onbekende bijzonderheid zal men er in kunnen vinden, mits 
men zich de opoffering getroost zich heen te werken door den hoofd
schotel, die door de berichten over den Turkenoorlog wordt gevormd. 
De gebeurtenissen in Frankrijk en de Nederlanden komen op de 
tweede plaats, dan volgen die over andere landen365). 

Buiten de politiek treft men in de relationes vrijwel niets meer 
aan. En hier schuilt de fout betreffende den inhoud. Men leest bij 
Aitsinger uiterst zelden wondergeschiedenissen, afgrijselijke moord-
verhalen, belangrijke natuurgebeurtenissen, misgeboorten, feesten, 
vor stenhuwelijken en meer van dit genre, dat nog heden ten dage de 
meest — zoo niet dikwijls de eenigst — gelezen rubriek van onze 
courant vormt. Maar zoo goed als de burger van de twintigste eeuw, 
had de burger van de zestiende hiervoor groóte belangstelling. Naast 
de politiek, waarvoor hij zich zeer sterk interesseerde, las hij toch 
graag feiten, die met groot ceremonieel gepaard gingen: vorstelijke 
begrafenissen b.v. werden in de dagboeken der families uitvoerig 
geschilderd, maar ook al het gruwelijke werd in den breede opge-
teekend 3 β β ) . Francus gaf al deze nieuwtjes wel, Aitsinger niet. 

3 β 4) Zie A. STOLP : De eerste couranten in Holland. Bijdrage tot de geschie
denis der geschreven nieuwstijdingen. Diss. Amsterdam, 1938. 

3 6 5) STIEVE, t.a.p., blz. 233-235. 
3 6 S) E. VON RANKE : Der Interessenkreis des deutschen Bürgers im XVI Jahr

hundert (Auf Grund von Selbstbiographien und Briefen.). In : Vierteljahrschrift 
für Soz. und Wirtschaftsgesch. 20 (1927), blz. 474-490. Frhr. VON LIUENCRON : 
Mitteilungen aus dem Gebiete der öffentlichen Meinung in Deutschland während 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ( = Abh. d. III Cl. d. kön. bayer. 
Ak. d. Wiss., Bd. XII, München, 1873, blz. 105-170) spreekt alleen over de 
onderwerpen op theologisch en politiek gebied. 
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Dit gebrek ware niet zoo erg geweest, als Aitsinger meer aandacht 
aan den vorm van zijn relationes zou hebben besteed. Hij plaatste 
evenwel zijn berichten zonder meer chronologisch achter elkaar. Zoo
doende werd hij bijna onleesbaar. Daarbij kwam nog, dat hij zoo on
partijdig mogelijk wilde zijn. Hij gaf niet meer dan de feiten, zonder 
interpretatie. Behalve aan zijn eigen doelbewuste houding, was dit 
gebrek aan vorm ook gedeeltelijk te wijten aan de strenge Keulsche 
censuur, waarmee hij wel eens in botsing kwam. 

De censuur 3 β 7 ) , die bijna zoo oud is als de boekdrukkunst zelf, kon 
uitgaan van de geestelijke of van de wereldlijke macht. De geeste
lijkheid lette alleen op dwalingen tegen de leer ; pamfletten en smaad
schriften vielen niet onder haar competentie. Daarvoor zorgde de 
landsvorst of de keizer, die hierin al door de steden was voorafge
gaan 3 8 8 ) . De bepalingen van den Rijksdag van 1521 hadden geen 
succes gehad 3 β β ) . Daarom nam de Rijksdag van Spiers in 1530 hier
omtrent opnieuw een besluit. „Er werden niet slechts alle libellen, 
spotprenten en -gedichten verboden, maar algemeen werd verordend, 
dat binnen het Rijksgebied heelemaal niets gedrukt mocht worden, 
waarvan de bevoegde overheid niet tevoren kennis had genomen. 
De Rijksdag besloot verder, dat de schrijver of dichter naam en toe
naam zou aangeven en dat op ieder geschrift ook stad en jaartal 
van verschijnen vermeld zouden worden. In enkele steden was voor 
de te drukken nieuwsberichten een aparte censor benoemd... De 
censuur had tot taak ervoor te zorgen, dat in de „Zeitung" geen 
artikel voorkwam tegen de goede zeden, den godsdienst of den staat, 
of dat een machthebber beleedigen kon. En het behoefde nog geen 
werkelijk beleedigend bericht te zijn, dat de straf na zich sleepte: 
iedere kritiek en uitweiding over een handeling van een vorst werd 
als misdaad aangezien. Zoo kwam het, dat de schrijvers der „Zei
tungen" het niet wagen durfden, openlijk hun meening uit te spreken 
en dat de uitgevers in de keus hunner artikelen steeds voorzichtig 
te werk moesten gaan" 3 7 0 ) . 

8 6 7) F. SACHSE : Die Anfänge der Büchercensur in Deutschland. Leipzig, 
1870. 

368) P. R O T H : Die neuen Zeitungen in Deutschland im 15. und 16. Jahr
hundert. Leipzig, 1914, blz. 62-63. 

aee) De steden maakten er geen ernst mee, omdat zij niet antï-lutheraansch 
wilden zijn (SACHSE, t.a.p., blz. 14-18). Ook Cochlaeus klaagt hierover. Zie zijn 
„Historia de actis et scriptis Mart. Lutheri. . ." Coloniae, 1568, fol. 82. 

370) F. KËMMERUNG : Studien zur Geschichte des älteren Kölner Zeitungs
wesens. Diss. Bonn, 1911, blz. 80-81. 
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Te Keulen was het niet anders. De universiteit had reeds, nadat 
de eerste drukker zich in 1469 had gevestigd, in 1475 een censuur 
ingesteld. In 1499 kwam de eerste speciale raadsverordening omtrent 
deze materie tot stand 371). In 1578 riep de Deken van de St. Andreas-
kerk, domkanunnik Dr. Joh. Schwölgen als rector van de universi
teit, dekens en doctoren tezamen en liet hen een verzoekschrift aan 
den Raad teekenen, waarin gevraagd werd met alle middelen de uit
breiding van de nieuwe leer tegen te gaan en het drukken en ver
handelen van kettersche geschriften ten strengste te verbieden. In 
1578, en nogmaals in 1579, vaardigde de Raad desbetreffende be
palingen uit372). De stad had er, met het oog op haar angstvallig 
bewaarde neutraliteit, het grootste belang bij onrust en vertroebeling 
van betrekkingen door smaadschriften of beleedigingen van bevriende 
staatshoofden te voorkomen. Toch had zij geen aparten censor om 
het gewenschte toezicht uit te oefenen. Niettemin was de keuring 
streng: zij strekte zich niet alleen uit tot kettersche geschriften en 
oproerige libellen, maar ook tot uitlatingen die „als schmelich wider 
hohe, nydere gemeine oder sonderbare personen befunden" werden. 

Aitsinger ondervond daarvan den weerslag. Wegens een mede-
deeling over den neef van een der burgemeesters in zijn relatio van 
1583-'84 werden drukker en schrijver met gevangenisstraf bedreigd; 
de laatste herkreeg zijn vrijheid door te beloven, dat hij slechts zou 
laten drukken „mit vorwissen eines ersamen raidts und beschehener 
examination"373). In 1589-'90 was hij weer schuldig: de uitgever 
ging de gevangenis in, maar Aitsinger ontsprong klaarblijkelijk den 
dans374). In 1604 maakte W. Lützenkirchen, drukker van „Relatio-
nes" in den trant van die van Aitsinger, een „Thurmgang wegen 
verlogenen historien Drückens" 376). Dat de druk van den sterken 
arm invloed oefende op Aitsinger's stijl kunnen wij dus wel eenigs-
zins begrijpen. 

Vóór de relationes had Aitsinger al naam gemaakt door de uit
gave van zijn meest beroemde boek: „De Leone Belgico". Dit werk 

m ) SACHSE, t.a.p., blz. 8-9. 
372) L. ENNEN: Geschichte der Stadt Köln, V (Düsseldorf, 1880), blz. 357; 

O. ZARETZKY : Ein Quentelsches Rechnungsbuch aus der zweiten Hälfte des 
16. Jahrh. I n : Archiv des hist. Vereins für den Niederrhein 93 (1912), blz. 57. 

ет») ZARETZKY, t.a.p., blz. 70, nt. 3. 
3T4) T.a.p. 
ST5) P. H E I T Z - O . ZARETZKY : Die Kölner Buchmarken bis am Anfang des 

XVII Jahrh. Strassburg, 1898, blz. XXXII. 
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brengt ons in de kringen van nederlandsche kunstenaars, onder welke 
de schrijver verkeerde. Tot beter begrip van zijn persoon dienen wij 
daarom hier even bij stil te staan. 

Het is algemeen bekend, dat de platen van den „Leo Belgicus" 
door Frans Hogenberg gegraveerd zijn. Hij had de kunst geleerd 
van zijn stiefvader, Hendrik Pontanus, die te Mechelen omgang had 
met den beroemden Jacob van Deventer376), die in opdracht van de 
regeering alle stadsplattegronden in beeld bracht. Hogenberg kwam 
aldus vanzelf in aanraking met Abraham Ortelius, Gerard de Jode, 
Filips Galle en andere Antwerpsche graveurs, die zich vooral op het 
snijden van topografische kaarten toelegden377). Van Ortelius ging 
het idee uit — waarbij hem door de Italianen de weg was gewezen — 
dergelijke kaarten methodisch tot atlassen te gaan vereenigen378). 
Daarbij genoot Ortelius de hulp van zijn talrijke vrienden. „Vier 
gedrukte werken van grooten omvang beheerschen de aardrijkskun
dige productie van het tijdvak: het „Theatrum" van Ortelius, het 
„Speculum orbis terrarum" van De Jode, de „Civitates" van Hogen
berg en Bruin en, na Plantijn's dood op het einde van de eeuw, de 
„Atlas" van Mercator. In nauw verband met die verzamelwerken 
staan Guicciardini's „Descrittione di Paesi Bassi" en Aitsinger's „De 
Leone Belgico"379)." Bij de uitgave van Ortelius' „Theatrum orbis 
terrarum" (1570) was Hogenberg, die toen al lang naar Keulen was 
uitgeweken, omdat hij protestant was, zijn voornaamste medewerker 
geweest. De grondslag voor het „Theatrum" werd gevormd door een 
verzameling stedenbeschrijvingen en reisatlassen, welke de Antwerp
sche koopman Hooftman ten gebruike van zijn vele reizen had aan
gelegd380). 

Tot dergelijke itineraria rekent men ook wel Hogenberg's „Civi
tates". Hogenberg gaf n.l. in 1572 in samenwerking met George 
Bruin, kanunnik te Keulen, en F. Galle het eerste deel uit van zijn 
„Civitates orbis terrarum"381). De plannen van de nederlandsche 
steden zijn copieën uit de onuitgegeven atlas van Van Deventer382). 

S76) J. DENUCÉ : Oud-Nederlandsche Kaartmakers in betrekking met Plantïjn. 
2 dl. Antwerpen, 1912-1913 ; I, blz. 261. 

377) Over de plaats, welke de Nederlanden in de géographie innamen, zie 
L,. GALLOIS : Les géographes allemands de la Renaissance. Paris, 1890. 

37e) DENUCÉ, t.a.p., II, blz. 32-35. 
3 7 β) T.a.p., I, blz. VII. 
8 8 0) T.a.p., II, blz. 29-31. 
s e i ) T.a.p., I, blz. 269-270. De volgende deelen verschenen achtereenvolgens 

in 1575; 1581; 1594; z.j.; 1618. 
3 β 2) T.a.p., I, blz. 280; vgl. blz. 272-273. Van Deventer stierf te Keulen in 

1575. 
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Die atlassen verschilden in één opzicht van de onze : zij waren van 
beknopte teksten voorzien, waarin over de betreffende steden of pro
vincies allerlei bijzonderheden werden verhaald, dikwijls van histo
rischen, soms van geographischen aard. Zoo voorzag b.v. Galle 383) 
zijn kaart van de Nederlanden, die hij in 1578 uitgaf384), van een 
klein kroniekje, dat hij in 1579 afzonderlijk liet herdrukken. Die 
tekst van Galle bevat de feiten, slechts kort aangeduid, doch op een 
manier, die geen twijfel laat aangaande de fel anti-spaansche gezind
heid van den auteur. Legt men nu Aitsinger naast Gallaeus, dan is 
de gelijkenis opvallend: het systeem is hetzelfde. Alleen de toon is 
veel gematigder. Waar Aitsinger van Galle gebruik maakt, heeft hij 
eenige superlatiefvormen weggelaten, waardoor hij heel wat zachter 
in zijn terminologie is geworden. 

Die gelijkenis in vorm is geen toeval. De tekst van Aitsinger's 
boek moet al ongeveer 1579, toen hij nog in de Nederlanden was, 
gereed zijn geweest. In 1581 en '82 verschenen de twee eerste uit
gaven, evenwel zonder de platen. Dit is de reden, dat Aitsinger later 
deze edities niet erkent385). Nu had Hogenberg al reeds lang een 
groot aantal losse prenten met voorstellingen van de krijgsgebeurte-
nissen in de Nederlanden, Frankrijk en Duitschland gegraveerd 3 8 e) . 
Voor Aitsinger had hij in 1580 diens idee van den „Leo Belgicus" 
— de Nederlanden voorgesteld in den vorm van een leeuw — ver
wezenlijkt 387). Was het wonder, dat beiden elkander vonden om van 
hun werk één geheel te maken? Hogenberg had dan den door hem 
gezochten tekst bij zijn platen en Aitsinger kon ook tevreden zijn 3 8 8). 

^3) „Als graveur bekleedt Galle een der allereerste plaatsen in de Neder-
landsche kunstschool ; men aanziet hem niet ten onrechte als een van de moderne 
meesters in het vak" (t.a.p., blz. 222). 

384) T.a.p., blz. 224. 
se5) STIEVE, t.a.p., blz. 202-203. 
э в 6) DENUCÉ, t.a.p., I, blz. 282; FRUIN : V. G., VII, blz. 400, n t ; W. D. VER-

DUYN : Emanuel Van Meteren. 's-Gravenhage, 1926, blz. 156 vlg. 
387) Dit was niet zoo heel ongewoon; er bestonden kaarten in den vorm van 

een arend, leliebloem of meisje (DENUCÉ, t.a.p., I, blz. 61). Aitsinger kwam op 
dit denkbeeld, naar hijzelf verklaart, door de vele vergelijkingen van de Neder
landers met leeuwen, en doordat de meeste provincies een leeuw in haar wapen 
hadden. De betrekkingen tusschen Hogenberg en Aitsinger dateerden al van 
1568, toen Hogenberg voor den Oostenrijker een kaart van het H. Land maakte. 

see) Zoo meenen wij het wel te mogen voorstellen. Ongeveer 1585-'86 schreef 
Hogenberg aan Ortelius of hij niet iemand wist voor een tekst bij zijn prenten. 
Ortelius bood direct het geschiedwerk van zijn neef Van Meteren aan. „Het 
gebeurde met Van Meteren's Historiën heldert het ontstaan van den Leo Bel
gicus verrassend op" (FRUIN, t.a.p.). 
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De bedoeling ging evenwel nog verder. „Volgens de opvatting van 
den schrijver was het werk een aanvullend bijvoegsel, niet alleen 
van Ortelius' „Theatrum", maar van De Jode's „Speculum" en van 
Hogenberg's „Civitates". De „Index locorum" van den „Leo" ver
wijst inderdaad, door middel van een vernuftig stelsel van cijfers en 
letters, naar die drie hoofdwerken van Nederlandsche plaatsbeschrij
ving, alsmede naar zijne kaart van den Leeuw, die het vooraf
gaat" 3 8 β ) . 

Men heeft dus in den „Leo Belgicus" niet op de eerste plaats een 
zuiver historisch werk als zoodanig te zien. Integendeel, door de 
verwijzingen duidt Aitsinger aan, dat hij een beschrijving van de 
Nederlanden wil geven op dezelfde wijze als zijn voorgangers dat 
deden 3 9 0 ) . Zíj verwaarloosden evenwel in hun tekst de gebeurtenis
sen van hun eigen tijd. In dat gebrek wil hij nu met een grootsch-
opgezet werk voorzien, door te beschrijven wat er den laatsten tijd 
gebeurd is. Daarmee is ook verklaard, waarom hij dien kroniekvorm 
koos, zooals Galle dat gedaan had. Beider werk behoorde tot hetzelfde 
genre n.l. een kaart met korte toelichting, niet over allerlei wetens
waardigheden, doch over de jongste gebeurtenissen. Dat bij den een 
die toelichting wat beknopter en bij den ander wat langer was, ter
wijl daar weer illustraties werden bijgevoegd, verandert aan de zaak 
niets. Wij hebben dus een topographisch werk voor ons met histori
schen inhoud. 

Men ziet het : de Leo Belgicus is in een geheel nederduitsch milieu 
ontstaan. De auteur was door zijn langdurig verblijf in de Neder
landen zelf bijna een „Belga" geworden. Daarom verdient zijn boek 
onze aandacht ten volle391). 

In de voorrede aan den lezer verklaart Aitsinger, dat hij gedurende 
de twintig jaren, welke hij in de Nederlanden had doorgebracht, de 
lotgevallen van zaken, personen en tijden had geobserveerd. Daarom 
had hij het de moeite waard geoordeeld heel Nederduitschland op 
een nieuwe en tot nu toe ongeziene wijze den vorm van een leeuw te 
geven en dit dan in een apart boek te verklaren door een topogra-

3 8 β) DENUCÉ, t.a.p., I, blz. 285. 
8eo) Vgl. DENUCÉ, t.a.p., blz. 286. 
8 β 1) Tusschen 1583 en '87 zagen verschillende drukken het licht. In laatst

genoemd jaar bracht Aitsinger een verandering aan : hij wijdde meer aandacht 
aan de gebeurtenissen in Frankrijk, omdat die in de Nederlanden z.i. daarmee 
in nauw verband stonden. Tevens gaf hij een supplement over het afgeloopen 
tijdsbestek uit. 
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phische en historische beschrijving392). Hij deed hiermede z.i. geen 
nutteloos, doch een noodzakelijk werk, want na de uitvinding van 
dezen leeuw moest er aan datgene wat Guicciardini schreef, nog een 
topographische en historische beschrijving worden toegevoegd. Men 
ziet nu wat in dezen leeuw in tijd van vrede en oorlog is gebeurd, 
alsook waar het zich afspeelde. 

De lezer houde zich ervan overtuigd, dat hij hierin te goeder trouw 
en eenvoudig is te werk gegaan. Dat hij zich openlijk als goed 
katholiek wil doen kennen, weten allen, met wie hij ooit eens ge
sproken heeft. Hij neemt zich vast voor ook niets anders te zijn. Laten 
de katholieken daarom echter niet verwachten, dat hij in dit boek de 
aanhangers van de andere religie zal beschimpen. Hun is immers 
voldoende recht gedaan door de Vaders van het Concilie van Trente 
en het is niet zijn beroep hier aan theologie te doen 393). 

Wij zien hier duidelijk hoe Aitsinger wenscht, dat men hem beziet 
als onpartijdig toeschouwer en ooggetuige 3B4), die buiten den strijd 
tusschen Kerk en Reformatie wenscht te blijven. Hij, de leek, kiest 
openlijk partij tegen de katholieke schrijvers, die in hun historie-
boeken meer aan theologie dan aan geschiedenis doen. In een pole
miek met de andersdenkenden wil hij zich niet begeven. 

Nog duidelijker spreekt hij zich hierover uit in de „Bipartita Sep
tem Temporum Historia" van 1586. In dit boek wil hij de oorzaken 
beschrijven van den nederlandschen en den keulschen oorlog, zoo
wel als van den Akenschen kapittelstrijd. Daartoe moet hij ver terug 
grijpen in den tijd van Karel V. Over dien tijd schreven Carion en 

392) „ . . . spacio plusquam viginti annorum, varias ibidem rerum, personarum, 
ac temporum vicissitudines observassem, earundemque circunstantias, non sine 
diligentia advertissem, operepretium me facturum tandem existimavi, si nova 
quadam, atque hactenus inaudita ratione, totam inferiorem Germaniam, sive 
Belgium, in Leonis f ormam redigerem : eundemque singulari quodam libro, 
Topographice atque Historiée describendo explicarem, tibique Lector humanis-
sime liberaliter communicarem" (Voorrede, ed. Coloniae 1615, blz. 3). 

а в э) „ . . . Qui, licet me Catholicum aperte profitear, semperque in fide Catho-
lica ab ineunte aetate, firmiter, etiam in medio ignis adversantium, me persti-
tisse, noverunt omnes, cum quibus aliquando conversatus sum; пес alium me 
unquam fore, per dei gratiam, mihi pollicear : non tarnen ob id, Catholici ex-
pectent, me in hoc libro, contrariae religionis homines velie perstringere (cum 
illis satis fiat a Concilii Tridentini Patribus : nee meae sit professionis Theo-
logum hic agere) Topographicam enim et Historicam duntaxat Leonis Belgici 
descriptionem, in eodem hoc libro moliri, coque modo procedere me noscat 
Lector Candidus, quo in chartae Leonis introductione pollicitus sum me proces-
surum" (t.a.p.). 
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Sleidanus ; tegen Sleidanus koos Gennepaeus partij, tegen dezen weer 
C. Spangenberg, tegen wien Laurentius Surius in het krijt trad. 
Surius werd op zijn beurt aangevallen door Peucer, die door den 
Kartuizer zelf beantwoord werd. Al deze protestanten en katho
lieken hebben hun werken gevuld met „Injurien, Apologien und Con-
ciones". Aitsinger evenwel wilde nu eens eindelijk berichten wat er 
gebeurd was en het oordeel aan den lezer overlaten. Op de keerzijde 
van het titelblad wordt dit nog eens gezegd : „Was Unterschied diese 
Historie habe von Surio und Sleidano" 3 Θ 5 ) . Dat wil dus zeggen: 
zooveel mogelijk neutrale geschiedschrijving ; in geen geval confes-
sioneele. 

Deze instelling werpt een helder licht op Aitsinger's persoonlijk
heid. Wij hebben gezien, dat hij met Ortelius, Galle en Hogenberg, 
allen niet-katholieken, in verbinding stond. Maar van den anderen 
kant onderhield hij betrekkingen met Michael ab Isselt, Stempelius 
en den heelen kring van vurige katholieke uitgewekenen. Zijn positie 
was dus uitzonderlijk, al zullen er wel meer katholieken, die tot de 
middenpartij behoorden, te Keulen gewoond hebben. Nergens vindt 
men bij hem uitingen van bijzondere betrekkingen met de Jezuïe
ten 3 9 e), die op de ballingen toch zoo'n grooten invloed hadden. Hij 
huldigde dus vrij liberale — of, zooals men destijds zeide, libertijn-
sche — opvattingen. 

Daarom ook kiest hij in zijn zoo neutraal mogelijk gehouden boek 
niet openlijk partij vóór den koning en tégen de opstandelingen. Wel 
voelt men naast de angstige zorg om onpartijdig te blijven, dat zijn 
sympathie niet naar de rebellen uitgaat. Het is te merken, dat hij 
zich aan de zijde van de wettige regeering stelt, evenals te conclu-
deeren valt, dat hij katholiek is. Maar hij is niet heftig in zijn uitin
gen. Hij heeft medelijden met onschuldigen en een grooten afkeer 
van wreedheden, onverschillig of deze door Spanjaarden of Neder
landers worden bedreven. 

Over de waarde van Aitsinger's „Leo Belgicus" loopen de opinies 
niet ver uiteen. Florentius van der Haer oordeelt, dat hij de gebeur
tenissen van zijn tijd „accurate satis" beschreef 3 e 7). Fruin is van 

394) In het jaar 1560 lascht hij twee aan hem gerichte brieven in „opdat hem 
als ooggetuige des te meer geloof zal worden geschonken" (t.a.p., blz. 20). 

a95) STIEVE, t.a.p., blz. 215-216. Het boek is dan ook op dezelfde wijze als 
de „Leo" gecomponeerd. 

3B6) T.a.p., blz. 210-211. 
m ) F. VAN D)ÏR HAER : De initiis tumultuum belgicorum. Duaci, 1587, blz. 193. 
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meening, dat hij „niet zoo voetstoots te versmaden" is398). Saxe 
schrijft: „minime contemnendus" 399). Dodt van Flensburg400) en 
De Wind 4 0 1), beiden uit de negentiende eeuw, erkennen zijn ver
diensten, al drukt laatstgenoemde ook een afkeurend oordeel van 
Scheltema af, die zegt: „Het is mij voorgekomen, dat hij een brood
schrijver was in dienst der Keulsche boekdrukkers" 402). Dat is veel 
te veel beweerd en doet denken aan Everard van Reydt, die in de 
voorrede van zijn „Historie der Nederlantscher Oorlogen" 403) Ait-
singer betitelt als een „cortswylich pluymstrijcker des Conincks van 
Spanien". Men zou een groóte vergissing begaan door zich aan dit 
oordeel te houden. Aitsinger is een tot nu toe veel te weinig gelezen 
auteur, dan dat men zijn waarde algemeen zou inzien. Door tal van 
kleinigheden, waarvan hij dikwijls ooggetuige was, verdient hij onze 
aandacht. Hij geeft alles wat hem bekend is, zonder onderscheid. 
Er is bij hem geen sprake van, dat hij stelselmatig feiten weglaat 
of onderstreept. 

Bovendien gebruikt hij goede bronnen. Wij wezen reeds op Galle, 
doch voor de jaren 1566 e.v. heeft hij heel veel aan Surius ontleend. 
Maar daarnaast doet hij meermalen denken aan een dagboek, een 
reisjournaal, waarin hij opteekende, waar hij op zijn vele reizen was 
en wat hij daar zag. En dan mogen wij allerlei pamfletten of nieuws
berichten niet vergeten, die hem in handen vielen, alsook de hulp, 
die hij van zijn vrienden genoot404). 

Men hoede er zich voor dezelfde waarde aan de platen toe te ken
nen. Deze zijn lang niet altijd overeenkomstig de waarheid. Integen
deel, zij zijn versieringen. De stedengezichten zijn over het algemeen 
natuurgetrouw, doch afbeeldingen van veldslagen of bestormingen 
geven bijna nooit de juiste situatie. Dat kon ook niet: de graveur 
had er nooit aan deelgenomen ; hij kende ze alleen van lezen of hoo-
ren zeggen. En naar die berichten teekende hij op een eenigszins 
middeleeuwsch aandoende manier. Hij heeft vernomen, dat Lumey 
bij de inname van Den Briel een aantal mannen ontscheepte. Welnu, 
hij teekent twee keurig in slagorde geschaarde regimenten. Op één 

398) FRUIN, V.G., VII, blz. 303-304. 
3 β β) CHR. SAXE : Onomasticon Literarium sive Nomenclátor historico-criti-

cus. 8 dl. Traiecti ad Rhenum, 1775-1803; V, blz. 543. 
400) In : ALGEMEENE K O N S T - EN LETTERBODE, 1831, I I , blz. 493. 
401) D E W I N D , t.a.p., blz. 206. 
402) T.a.p., blz. 208. 
403) Arnhem, 1626. 
^ 4 ) S T I E V E , t.a.p., blz. 201. 
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plaat ziet men gewoonlijk verschillende handelingen. Zoo is er meer. 
„Altijd, en bij allen, zelfs bij Hogenberg — aldus Denucé — wordt 
men gewaar, dat het hier werken geldt van kunstenaars, die zich 
vóór alles op het schilderachtige uitzicht van de plaat toelegden" 4 0 5). 
En wat Denucé hier zegt van de „Civitates" van Hogenberg, geldt 
in nog hoogere mate voor de teekeningen in de „Leo Belgicus". 

Wat den vorm betreft : er geldt hetzelfde van als wat wij opmerk
ten over de relationes: een dorre opeenstapeling van feiten, zonder 
actie of hartstocht geschreven. Dat maakt de lectuur uitermate on
aantrekkelijk. Door het eigenaardig, zuiver chronologisch gehouden 
systeem, krijgt men niettemin wel een indruk van wat er gelijktijdig 
op verschillende plaatsen in het land gebeurde. Zooals Aitsinger uit
eenzet, was dit synchronisme ook zijn bedoeling. 

Zit er wellicht nog iets meer achter dezen vorm, die zoo laconiek 
de feiten geeft, zonder de pretentie te hebben het nageslacht regels 
voor politiek of moreel handelen te willen geven? Men treft immers 
nergens uitlatingen of gedachten aan, die er op wijzen, dat Aitsinger 
schreef omdat hij de „historia vitae magistra" achtte. 

De eenige plaats waar Aitsinger van zijn meening duidelijk blijk 
geeft, bevindt zich op het titelblad en in de in de voorrede daaraan 
toegevoegde verklaring. Bij het beschrijven van den Leeuw, zegt hij, 
heeft hij ook de oorzaken willen opnoemen, waarom de Nederlanden 
in zulke rampen gedompeld zijn. Tevens heeft hij de geneesmiddelen 
willen aangeven, waarmee deze rampen, naar het oordeel van in de 

politiek ervaren personen, kunnen 
bestreden worden. De wereld ver
deelde hij daarom in zes streken, 
die diametraal tegenover elkaar 
staan. Gaat men den cirkel rond, 
dan krijgt men van vrede over
vloed, van overvloed weelde, van 
weelde oorlog, van oorlog armoede, 
van armoede verdriet, van verdriet 
weer vrede. Daarmee is de cirkel
gang volbracht. Men ziet dus ook 
de geneesmiddelen, b.v. oorlog 
wordt genezen door den recht 

daartegenover staanden vrede. Is het niet alsof men hier Dussel-
dorpius of Audomarensis over de oorzaken van den oorlog hoort? 

^n^w 

tot) DKNUCÉ, t.a.p., I, blz. 281. 
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Ook zij zien het begin in een langdurige periode van vrede, welke tot 
overvloed en luxe leidde, die tot brooddronkenheid en vechtlust voer
den. Aitsinger denkt precies zooals zij. Maar bovendien voorspelt hij 
den vrede onder Alexander Farnese, want onder Don Juan was er 
rouw. Als men het rad volgt, wat blijft er dan nog over? 4 0 β) 

Het bevreemdt niet dit idee van een cirkelgang in de historie bij 
een astroloog-occultist aan te treffen. De astrologie leidde daartoe 
vanzelf; voor haar hing de heele geschiedenis af van den invloed 
der sterren en planeten 4 0 7), die zich bewegen rond de aarde, welke 
men toen als het middelpunt van het heelal beschouwde. De opvat
tingen omtrent kringloop en astrologische invloeden riepen de ge
dachte aan een onafwendbare noodzaak op. De erkenning, dat de 
gebeurtenissen op dit ondermaansche geleid worden door buiten het 
menschelijk bereik liggende krachten, wekte vanzelf het besef, dat 
er toch niets viel te ondernemen om den stroom der feiten te keeren. 
M.a.w. het bracht tot berusting, tot stoïcisme, zoogoed als het stoï
cisme de rechtstreeksche weg tot de astrologie was408). Voor den 
stoïcijn is de orde van het heelal, die niet anders kan zijn dan ze is, 
het wereldbeheerschend Lot. Datzelfde Lot is oorzaak, dat er onge
lijkheden onder de menschen bestaan ; het is ook de oorzaak van oor
logen en dergelijke rampen. Omdat dit alles zoo is vastgelegd en 
bepaald, is er ook geen reden zich te verbazen over goed of kwaad409). 

Hiermee meenen wij de diepste basis van Aitsinger's manier van 
schrijven gevonden te hebben. Doordat hij astroloog was, had de 
stoïcijnsche philosophie hem niet onberoerd gelaten. Daarvandaan 
verraadt hij zoo weinig mogelijk hartstocht en zijn zijn berichten 
uiterst kort en laconiek; daarvandaan zijn bewust gewilde onpartij
digheid. Hij schrijft alsof hij gegevens opsomt, die hem opvallen bij 
het waarnemen van de planeten. Hij staat daar ver buiten en heeft 
zich maar te bepalen tot toeschouwend registreeren. De historie wordt 
gemaakt door die zelfde planeten: kon hij dus bij het beschrijven 
daarvan anders doen? 

Zooals het echter zoovelen stoïcijnen verging, verging het Aitsinger 
ook: de uiterste consequenties kon hij niet doorvoeren. Zijn streven 
naar slechts waarnemend noteeren bracht hem wel ver, doch de vol
maakte objectiviteit bereikte hij niet. Hij koos partij voor Filips, 
zij het dan heel gematigd. 

406) LEO, ed. 1615, blz. 5. 
407) OLGIATI, t.a.p., blz. 797. 
i0S) T-a-p., blz. 795. 
40e) L. ZANTA : La renaissance du stoïcisme au XVI e siècle. Paris, 1914, 

blz. 43-44. 
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Daarom is het wellicht beter, het zoojuist gekozen beeld te vervan
gen door dat van een astroloog, die een ongeluk ziet gebeuren. Op 
de toedracht van de zaak heeft hij geen invloed ; het gebeuren heeft 
buiten hem om plaats. Als getuige voor den rechter geeft hij de 
feiten zoo objectief mogelijk, alsof hij twee botsende sterren i.p.v. 
auto's beschrijft. Maar ongemerkt gaat zijn neiging uit naar inter
pretatie: een van beiden heeft zich, zooals hij zag, aan de verkeers
regels gehouden; de ander is de schuld van het ongeluk. Eerstge
noemde heeft het recht aan zijn zijde, híj verdient de sympathie. 

Zoo ook Aitsinger : hij gedroeg zich als die toeschouwer-astroloog. 
Hij bleef zoo neutraal mogelijk, wilde uitdrukkelijk geen partij kie
zen, in welke houding hij nog versterkt werd door zijn libertijnsche 
opvattingen. 

Hij was inderdaad onpartijdig in zijn verhaal, al ging zijn sym
pathie uit naar den rechthebbende i.e. den spaanschen koning. Dat 
Aitsinger daarom partijdig schreef, mag men in geen geval beweren: 
daarvoor verschilde hij teveel van mannen als Ab Isselt en Dussel-
dorpius, die met open vizier streden en niet midden tusschen de strij
denden wilden blijven staan. Integendeel, zíj wenschten den loop der 
gebeurtenissen naar hun inzicht te regelen, zíj deden niet aan een 
stoici jnsche sterrenwichelarij, die hun neutraliteit als consequentie 
oplegde en hen dwong met de rol van toeschouwer tevreden te zijn. 
Als geestelijken waren zij op de eerste plaats theologisch en confes
sioneel ingesteld; als leek verklaart Aitsinger niet aan theologie te 
doen. Ab Isselt en Van Dusseldorp staan dus lijnrecht tegenover 
Aitsinger. 

Zoodoende neemt Aitsinger een geheel eigen geaarde plaats in 
tusschen de historieschrijvers, die te Keulen leefden en werkten. 

§ 7: P. A. JANSONIUS. 

Ofschoon hij niet die beteekenis heeft als de reeds behandelde 
schrijvers, moeten wij hier toch een plaats inruimen aan een zekeren 
P. A. Jansonius, die in 1603 een eigenaardige wending bracht in den 
Mercurius Gallo-Belgicus 410). Michael ab Isselt was aan zijn Mer-
curius begonnen uit ideale overwegingen. De voortzetting ervan werd 
echter vooral ondernomen tengevolge van commercicele motieven. In 

410) Zie voor de bibliographie van den Mercurius Gallo-Belgicus de uit
stekende studie van W. F. DE JONGE : De Mercurius Gallo-Belgicus 1592-1625. 
Eene bibliographisch-historische studie. I n : Bijdr. Vad. Gesch. en Oudhk. I I I e 

(1895), blz. 71-170. 
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genoemd jaar gaf de drukker Gerard Grevenbruch — dus niet God
fried van Kempen, de uitgever van M. ab Isselt — een vierde deel 
van den Mercurius Gallo-Belgicus uit, dat geschreven was door P. A. 
Jansonius, die gedurende een lange reeks van jaren daarmee bezig 
zou blijven. 

Grevenbruch had reeds het besluit genomen, naar hij in zijn voor
woord tot den lezer zegt, een vervolg op den Mercurius te drukken, 
dat een liefhebber der geschiedenis — n.l. Johan-Baptist Besardus, 
over wien beneden meer — had samengesteld. Hij zag evenwel juist 
op tijd dat er een leemte zou ontstaan van twee jaren (over 1596-'98). 
Opdat de serie volledig zou zijn en de band met het voorgaande ster
ker, meende hij goed te doen door datgene, wat in dien tusschentijd 
was voorgevallen en reeds door anderen beschreven, te publiceeren 
onder den titel „Mercurius". Hij bood dus nu aan „wat Jansonius 
zelf in het Supplement op zijn Mercurius en in den Mundus Furiosus 
had samengevat4 1 1) en wat inmiddels door anderen tot '98 in het 
licht was gegeven". Hij sprak verder de hoop uit, dat het boekje in 
den smaak van het publiek zou vallen. 

Grevenbruch kende P. A. Jansonius al, omdat deze de auteur was 
van een boekje „Mundus Furiosus, sive narratio rerum a mense 
Aprili, anni MDXCVI usque ad Autumnum Anni MDXCVII tota 
Europa gestarum,...", dat in 1597 bij hem was verschenen4 1 2). In 
een voorrede verklaart de schrijver den eenigszins eigenaardigen titel. 
Wie zijn verstand niet gebruikt, zegt hij, en niet naar goeden raad 
weet te luisteren, is zinneloos. Als hij evenwel nog diegenen, die 
hem goeden raad geven, vervolgt, haat en doodt, dan is hij „furiosus". 
De „furor" is een afwijking van den geest, verbonden met de begeerte 
om te schaden. Wie ziet niet, dat de wereld — of liever de mensch, 
toch ook een kleine wereld — aan dit kwaad lijdt? God schiep den 
mensch in het bezit van al zijn krachten, gaf hem een wet om zijn 
geest naar te vormen en zijn leven naar in te richten en zond boven
dien nog heilige mannen. De wereld — de mensch — echter vertrapte 
deze wet Gods en doodde diegenen, die haar ten goede rieden. Wie 
zou dan niet zeggen, dat deze wereld „furiosus" is? 

In wezen heeft de „Mundus furiosus" hetzelfde karakter als de 

4 1 1) Hier begaat Grevenbruch een vergissing. D. M. Jansonius — dus M. ab 
Isselt — had in 1596 aan het derde deel van den Mercurius een „Supplementum" 
toegevoegd, terwijl P. A. Jansonius den „Mundus Furiosus" schreef. 

4 1 г ) Ingebonden bij M. AB ISSEST : Mercurius Gallo-Belgicus, III, Coloniae 
1596 (exemplaar Nat. Bibl. te 's-Gravenhage). Ook aanwezig in de universiteits
bibliotheek te Gent en de Kon. Bibliotheek te Brussel. 
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Mercurius van Ab Isselt. Het boekje is een samenvatting van de 
laatstverschenen nieuwsberichten. Jansonius citeert meer dan eens 
den ons reeds bekenden Francus 4 1 3 ) , op wien hij verschillende malen 
kritiek oefent. Vervolgens heeft hij een der voortzettingen van den 
„Leo Belgiens" van Aitsinger gebruikt4 1 4). Andere mededeelingen, 
vooral betreffende den fransch-spaanschen oorlog in Atrecht, dra
gen evenwel een zoo sterk persoonlijk cachet, dat het lijkt alsof 
Jansonius ooggetuige is geweest. Ook in den vorm sluit de „Mundus" 
aan op den Mercurius. 

In 1599 verscheen een vervolg op den „Mundus", dat in 1600 nog 
eens herdrukt werd onder den titel: „Mundi furiosi sive P. A. Jan-
sonii narra [tio] nis rerum tota Europa gestarum, continuatie ab anno 
1597 usque ad annum praesentem 1600" 4 1 5 ) . Het spreekt veel over 
de Turken, doch weinig over de Nederlanden. De uitgave van 1597 
heeft waarde, omdat er veel zelfstandige berichten van Jansonius in 
voorkomen over den oorlog in Artois. De voortzetting is van minder 
belang, omdat niet Jansonius zelf deze had vervaardigd, maar een 
vriend van hem. Zelf had hij daarvoor dezen keer te weinig tijd 
gehad 4 1 β ) . 

In 1603 had Jansonius het dus gemakkelijk. De helft van het 
vierde deel van den Mercurius was een herdruk — met hier en daar 
een heel kleine wijziging — van het Supplement van Ab Isselt en 
de beide deeltjes van den Mundus. De andere helft (blz. 191-391) 
is evenwel geheel zelfstandig, wat van belang is omdat er veel in 
vermeld staat aangaande den strijd om Amiens en de andere oorlogs
verrichtingen. 

4 l 8 ) MUNDUS FURIOSUS 1597, blz. 30, 61, 68, 75, 120. Vgl. boven, blz. 95. 

"*) T.a.p., blz. 30, 120. 
*1B) Het eenige ons bekende exemplaar van deze uitgave bezit de Bayerische 

Staats-Bibliothek te München (sign. : Europ. 394). Het exemplaar is onvol
ledig, want het bevat slechts de eerste 86 bladzijden. Het bevat de maanden 
December 1596 tot Juli 1597. De uitgave van 1599 staat in de boekenlijst van 
de najaarsmesse 1598 van den grooten Frankfurter drukker J. Feyerabend. 

4 1 β) Zoo verklaart de drukker in het voorwoord. Bovendien lezen wij op 
blz. 1-2 : „Continuaturus senescentis mundi miserias, et mentis in suam perni-
ciem orbis insaniam enarrare, ab Ungaricis rebus auspicandum duxi . . . . Pugnam 
istam Jansonius libro secundo Mundi sui furiosi, luculenter enarravit : prose-
cuturus baud dubie quae postea contigerunt, nisi eum fata sua praevenissent. 
Cuius ego studium amicorum rogatu excepturus, de tua benevolentia, Benigne 
Lector, hoc mihi persuasum habeo, si minus hic primus labor tuo genio arriserit, 
te exercitatum magis patienter expectaturum, et hoc nostro Tyrocinio interim 
fruiturum benevole." 
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Hetzelfde kunnen wij niet zeggen van het vijfde deel van den 
Mercurius Gallo-Belgicus, dat door J. B. Besardus was samengesteld 
en in 1604 verschenen. Besardus was een Bourgondiër, afkomstig 
uit Besançon, waar hij ongeveer 1567 geboren was. Hij stond bekend 
als luitspeler, terwijl hij bovendien geneesheer was417). Zooals hij 
o.a. in de opdracht aan Antonius a Bauma, abt van Luxeuil, zegt, 
schreef hij omdat er z.i. geen betere onderrichting is voor het leven 
dan de herinnering aan hetgeen vroeger gebeurde. Over nederland-
sche gebeurtenissen is Besardus, die op spaansch-katholiek stand
punt staat, erg kort. Hij kent het voorgaande deeltje van Janso-
nius418) en schrijft zeer veel over uit den lutherschen auteur 
Caspar Ens, die in 1603 ook een Mercurius had laten verschijnen 4 1 β ) . 
En in 1606 zag een duitsche editie van Van Meteren, tot dit jaar 
aangevuld, het licht. Zonder Ens of Van Meteren te noemen schrijft 
Jansonius ze beide over in zijn Mercurius van 1608 (dl. VI), terwijl 
hij daarnaast nog eenige, voor ons minder belangrijke, bronnen benut. 
Grevenbruch gaf tegelijk met dit deel het volgende uit. Het bevat 
weinig over de Nederlanden en steunt grootendeels op de hierboven 
genoemde auteurs. 

Deel VIII is verdeeld in vier „partes", waarvan „pars prima" ook 
nog in 1608 op de markt kwam. Het boekje begint met een „De vita 
et morte Demetrii Johannidae, eius qui nuper apud Moscovitas non 
tam felici successu imperium est adeptus, quam ( !) tristi exitu una 
cum vita amisit, narratio". Dit is bijna zeker een „herdruk" van de 
eveneens in 1608bij Grevenbruch verschenen: „Tragedia Moscovítica, 
sive de vita et morte Demetrii, qui nuper apud Ruthenos imperium 
tenuit, narratio ex fide dignis scriptis et litteris excerpta" 4 2 0). De 
waarde van het overige is al heel gering. Van sommige zaken be
treffende de Nederlanden is Van Meteren's bovengenoemde editie 
van 1606 de onvermelde zegsman. En verder „Litterae annuae" van 
de Jezuïeten aangaande den strijd tusschen Hollanders en Portugee-
zen in de Molukken 421). 

417) C H . G. JÖCHER : Allgemeines Gelehrtenlexikon 4 dl. Leipzig 1750-1751 ; 
I, 1047. NOUVELLE BIOGRAPHIE GÉNÉRALE V (1855), 787. DICTIONARY of music 

und musicians, I (London, 1927), biz. 369. 
418) M E R C . GALLO-BELG. V (1604), biz. 6 0 ; 86. 
41B) Zie hiervoor het bovengenoemde artikel van D Ë JONGE. 
420) Ons alleen van titel bekend. Niet in ons land aanwezig. 
421) De missionarissen der Jezuïetenorde zonden jaarlijks een verslag naar 

den Generaal in Rome. Deze verslagen werden zeer dikwijls uitgegeven. Zij 
vormen een belangrijke bron voor de kennis van de geschiedenis van het Oosten. 
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De drie andere „partes" van deel Vi l i — verschenen respectie
velijk in 1608, 1609 en 1611 — zijn van de hand van een ons verder 
onbekenden „Jansonius D " zooals hij zich op het titelblad noemt. Hij 
is vurig katholiek en fel spaanschgezind en heeft een opvallende 
aandacht voor de scheepvaart der Nederlanden. Al zijn werkjes zijn 
voor den hedendaagschen onderzoeker waardeloos. Want de bron 
voor ІІІ2 (1608) is Van Meteren, van wien weer in hetzelfde jaar 
een herdruk was verschenen. Jansonius D noemt hem eenmaal 4 2 2). 
Het is wel interessant hier tevens te wijzen op den tocht van Cornells 
Matelief naar Malakka, waarvan schrijver het verhaal ontleent aan 
de „Historiale ende ware Beschrijvinghe vande reyse des Admiraels 
Cornells Matelief de Jonghe, naar de Oost-Indien, uitghetrocken in 
Mayo 1605. Mitsgaders de belegheringhe voor Malacca, als ooc den 
slach ter Zee teghen den Portugijsche armade, ende andere discours-
sen. Tot Rotterdam, Bij Jan Janssz. Anno 1608" 4 2 3). Deel VIII., 
(1609) bevat een herdruk — d.w.ζ. de bladzijden zijn anders ge
nummerd en het begin is weggelaten — van de „Actio belli Belgici 
pacificatoria: initium eius, progressum et finem, ad praesens usque 
tempus vere et breviter exponens. Ex scripturis fide dignis excerpta 
et conscripta a Gaspare Ens L". Dit boekje was ook in 1609 even
eens door Grevenbruch uitgegeven4 2 4). Deel VIII 4 (1611) berust 
op Van Meteren, (ed. 1611), die ook nu weer eenmaal genoemd 
wordt 4 2 5 ), naast eenige pamfletten. 

De drie laatste boekjes, deel IX, X en XI zijn weer van de hand 
van P. A. Jansonius. Zij zijn al evenmin van belang voor den neder-
landschen historieschrijver. Want vanaf 1604 verscheen ieder half 
jaar, in verband met de Frankfurter Messe een „Mercurius Gallo-
Belgicus succenturiatus" van den duitschen lutheraan Gothard Ar-
thus. Deel VIII hiervan (voorjaar 1610-najaar 1610) is de onge
noemde bron voor Jansonius, die verder zijn grootste aandacht wijdt 
aan den moord op Hendrik IV en de daarop volgende hetze tegen 
de Jezuïeten, benevens aan de gulik-kleefsche erfkwestie. Deel X 
(1615) bevat 280 bladzijden, waarvan er 229 een herdruk zijn van 
Arthus' Mercurius deel IX3, IX4, X! en X2, waarbij zelfs de volg
orde der verhaalde feiten ongewijzigd is gebleven. Hetzelfde is het 
geval met het laatste boekje, deel XI van 1617. 

*") Mme. GALLO-BELG. VIII 2 (1608), blz. 61. 
423) KNUTTEL, t.a.p., no. 1511. 
424) KNUTTEL, ta .p . , no. 1585. 

»») M E R C . GALLO-BELG. V I I I 4 (1611), blz. 26. 
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Wie deze P. A. Jansonius nu eigenlijk was, hebben wij ondanks 
uitgebreide onderzoekingen niet kunnen achterhalen. Eenige vermoe
dens over zijn persoon hebben wij toch wel gekregen naar aanleiding 
van zijn Mercurius. 

Hij schijnt afkomstig te zijn uit de provincie Atrecht, omdat hij 
van alles, wat daar gebeurt, zoo goed op de hoogte is. In 1597 schijnt 
hij naar Keulen gegaan te zijn, waar hij het buitengewoon druk 
heeft, om in 1603 naar de Nederlanden terug te keeren. In 1608 of 
daaromtrent is hij weer in Duitschland. Hij moet wel humanistisch 
gevormd zijn geweest: hij heeft belangstelling voor géographie en 
alchemie, terwijl zijn stijl voldoende vlot is om aan het lezen te blij
ven. Bovendien heeft hij veel aandacht voor krijgsoperaties ; hij bezit 
daarin een helder inzicht. Uit dit feit is misschien te concludeeren, 
dat hij edelman was. In zijn verhaal komen echter ook van die alge-
meene opmerkingen voor, die zouden doen vermoeden, dat een politicus 
aan het woord is, althans iemand die veel met politici in aanraking 
komt. Hij beschrijft de begrafenis van Hendrik IV niet uitvoerig 
„ut quae ad Politicam prudentiam nihil faciant" 4 2 e) . Hij kent het 
werk van Jacobus Augustus Thuanus „Historiarum sui temporis 
historia"427) en dat van den Franschman Rudolf Botereius „De 
rebus in Gallia et pene toto orbe gestis libri XVI" (Parisiis 1610, 
2 dl.), beiden pragmatici in hun geschiedschrijving. Verder is ook 
bekend — het blijkt uit den Mercurius overduidelijk — dat Jansonius 
zeer spaanschgezind 428) is en degelijk katholiek. Men bemerkt zulks 
aan de geciteerde litteratuur, die overwegend door Jezuïeten ge
schreven is. Wij noemen slechts de Annales van Baronius, van wien 
Jansonius zegt „dat men over hem beter kan zwijgen dan maar weinig 
zeggen" 429). Jansonius was dus wel een vurig bewonderaar van de 
militante Sociëteit. 

Daarom is het goed mogelijk, dat hij op het verzoek van Greven-
bruch ingegaan was, omdat hij het nut van het werk van Ab Isselt 
had ingezien en uit een zeker gevoel van plicht den Mercurius had 
samengesteld. Maar hij had daarvoor klaarblijkelijk te weinig tijd 
en moest dus haastig werken. Hij compileerde snel wat er was. En 

42e) MERC. GALLO-BELG. IX (1613), blz. 261. 
*") MERC. GALLO-BELG. VII (1608), blz. 171. Het eerste deel hiervan ver

scheen te Parijs in 1604; het tweede in 1606; het derde in 1607. In 1606 zijn 
de beide eerste volumina herdrukt, 

*2B) Hij erkent de afzwering van Filips II niet (MERC. GALLO-BELG. VI, 1608, 
blz. 76; X, 1615, blz. 3). 

«") MERC. GALLO-BELG. IV (1603), blz. 68-70; V I I ^ (1608), blz. 123. 
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dat waren vooral niet-katholieke schrijvers. Het vierde deel van den 
Mercurius ging terug op zijn eigen „Mundus Furiosus" en op Ab 
Isselt. De rest vooral op Caspar Ens, E. van Meteren en Gothard 
Arthus. Afgezien van den „Mundus" is daarom over het geheel de 
waarde van zijn werk uiterst gering. Enkele kleinere berichten daar
gelaten, kennen wij alle bronnen. Dikwijls geeft Jansonius echter 
zijn persoonlijke meening te kennen. Die meening is wel van belang 
als uiting van wat tijdgenooten dachten en van wat te Keulen ge
drukt werd. In zooverre heeft dit compilatiewerk toch nog eenige 
beteekenis behouden. 

Met Jansonius verdwijnt de katholieke Mercurius Gallo-Belgicus 
van de markt. De katholieke relationes waren al drie jaar eerder, in 
1614, door de protestanten overvleugeld 430). Men had het hooge peil 
van Ab Isselt's werk niet kunnen handhaven. En bovenal, men werd 
— naar het schijnt — niet meer bezield door zijn idealisme. De felle 
strijdlust van den eersten · aanval ging verslappen en verdwijnen. 
Jansonius schreef zeker wel, zooals wij reeds zeiden, uit een zeker 
plichtsgevoel, dus met eenig idealisme, maar meer ook niet. Het dreef 
hem niet tot inspanning van zijn uiterste krachten om arbeid van 
beter gehalte dan de tegenstanders te leveren. Hij vervaardigde 
slechts simpel compilatiewerk, samengesteld uit hún geschriften. De 
katholieke Mercurius was van de eerste plaats afgedaald naar de 
laatste, om zonder gerucht te verdwijnen. 

Wanneer er voortaan nog katholieke geschiedwerken over den 
opstand te Keulen gedrukt worden, zijn de schrijvers ervan Span
jaarden of Italianen. Nederlanders treft men niet meer aan. 

) Zie boven, blz. 95. 
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TWEEDE HOOFDSTUK. 

DE TROUW GEBLEVEN GEWESTEN. 

§ 1 : DOUAI EN ANTWERPEN VERDEDIGEN 
HUN KONING. 

Toen Filips II in 1559 naar Spanje was vertrokken, had hij voor
goed van de Nederlanden afscheid genomen. Hij ging op een oogen-
blik, dat uiterst kritiek zou blijken te zijn voor de met zooveel zorg 
en staatsmansbeleid opgebouwde Bourgondische monarchie. Nog 
eerst kort geleden was de eenheid der nederlandsche gewesten vol
tooid door de onderwerping en inlijving van Gelre. En die eenheid 
was nog niet zoo hecht, dat de landsheer zich kon veroorloven al te 
veel afwezig te zijn. Karel V was meer dan eens temidden van zijn 
beslommeringen in zijn gewesten geweest. Hij wist den weg in den 
doolhof der stedelijke en gewestelijke voorrechten, hij wist ook hoe 
hij zijn onderdanen moest behandelen om hen langzaam te doen 
wennen aan het meer en meer centraal wordend bestuur. Hij had 
wel belangrijke hervormingen ingevoerd, doch slechts weinige. In 
dit opzicht leverden zijn maatregelen hem geen onoverkomelijke be
zwaren op. Weldra deden zich echter moeilijkheden voor op een ge
bied, waar zijn voorgangers die niet hadden gehad. De hervorming, 
die uit het Zuiden en Oosten de Nederlanden binnendrong, was oor
zaak van veel onrust. De nieuwe leer vond vooral ingang bij de arbei
dende volksklasse, wier sociale toestand door allerlei omstandigheden 
verre van gunstig was. Velen werden ontevreden over hun ellende, 
die zij weten aan de regeering. Hun gelederen werden versterkt door 
de hervormden, die het niet eens waren met de onderdrukking van 
hun leer. De hooge adel maakte van de gelegenheid gebruik om te 
pogen zich de staatsmacht toe te eigenen. En daarmee begonnen de 
beroerten in de Nederlanden, veroorzaakt door een ingewikkeld com-
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plex van feiten en toestanden. Nadat allerlei relletjes hadden bewezen, 
dat het overal gistte, volgde plotseling de hevige uitbarsting. De ver
nielende beeldenstorm joeg als een orkaan over het land. 

Filips' sterk gevoel voor recht en rechtvaardigheid 1) was hevig 
geschokt door de ordeverstoring in de Nederlanden. Neen, dat kon 
hij niet laten gebeuren! Recht moest er heerschen! Daarom zond hij 
den strengen Alva, voor wien de „justitia" iets was, waaraan geen 
mensch, zelfs niet de absolute vorst, kon tornen. God zelf immers 
stelde die gerechtigheid en orde vast. Alva verklaarde dan ook op 
26 Augustus 1567 aan Margaretha van Parma te Brussel, dat het 
doel van zijn zending o.a. was „de faire respecter la justice"2). 
Bovendien hoopte Filips, dat geweld zijn gezag steviger dan ooit zou 
vestigen3). Kenners van de Nederlanden, zooals Margaretha en 
Granvelle, hadden Filips tot zachtheid gemaand ; de landvoogdes had 
bovendien bewezen, dat daarmede wel iets te bereiken viel. Filips 
zelf en vele van zijn raadslieden neigden tot strengheid en dus was 
Alva de aangewezen man. Weldra vertrok hij van het hof om in 
Italië de noodige voorbereidingen te treffen. Op 22 Augustus 1567 
reed hij in schittering en praal aan het hoofd van zijn troepen Brus
sel binnen. 

Alva's bewind zou echter niet die resultaten brengen, die hij zich 
op grond van zijn stroeve opvattingen had voorgesteld. Nadat hij 
aanvankelijk had bericht, dat hij den toestand meester was, kwam 
een kleine gebeurtenis alle berekeningen omver werpen. Den eersten 
April 1572 nam Lumey Den Briel, dat Alva had verzuimd van gar
nizoen te voorzien 4) . Daarop wist het proletariaat zich ook in andere 
steden van de macht meester te maken ; het was de stedenopstand, die 
door de Statenvergadering van Dordrecht, waar de krachten saam-
gebundeld werden, in een gewestelijke revolutie overging. Daarmede 
was de strijd tegen den onpopulairen Hertog voorgoed begonnen. 
De Spanjaarden ondervonden hoe lastig het was stadsvestingen te 
belegeren temidden van water. Holland had aan zijn ligging te dan
ken, dat de middeleeuwsche graven zich onafhankelijk hadden kun
nen maken van het Heilige Roomsche Rijk der Duitsche natie; het 

1) CH. BRATLI : Philippe II, roi d'Espagne. Étude sur sa vie et son caractère. 
Paris, 1912, blz. 105. 

2) L. P. GACHARD : Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-
Bas. S dl. Bruxelles, 1848-1862 ; I, blz. 566, no. 629. 

3) D E MEESTER, t.a.p., blz. 53 e.v. 
4) Zie hierover J. В. BLACK : Queen Elizabeth, the Sea-Beggars and the 

capture of Brille 1572. In : The English Historical Review 46 (1931), blz. 30-47. 
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was ook nu weer in een voordeelige positie. Onder Requesens werd 
de strijd vooral gevoerd in het noordelijk deel der Bourgondische 
gewesten, maar na diens onverwachten dood en de daarop volgende 
muiterijen, breidde hij zich plotseling ook uit naar het Zuiden. „Voor 
het eerst vond een Spaansche landvoogd bijna al de gewesten ge
wapend tegenover zich... Don Juan zou niet slechts hebben goed te 
maken wat onder Requesens verloren ging, hij kwam eigenlik te 
staan voor een halve bouwval." „In alle opzichten draagt de derde 
Spaansche landvoogdij de kenmerken van een crisis. Alles is in staat 
van onzekerheid, overal heerst wantrouwen, de ene poging om de 
onveiligheid van de toestand eindelik af te wenden volgt op de andere, 
totdat de bekende overval van Namen in Juli 1577 een algehele en 
blijvende ommekeer inleidt. Als Parma in October 1578 met volle 
kracht de aanvallende oorlog hervat, gelukt het hem door bedaard 
beleid en een voortreffelijke militaire tactiek één voor één de Zuide
lijke gewesten voor zich te winnen of te heroveren. Hij treedt niet 
op als oproerbedwinger, hij restaureert" 6 ) . 

Diegenen in de Nederlanden, die op welke wijze dan ook hun plan
nen zochten te verwezenlijken, waren in den aanval en bezaten alle 
voordeelen van dien. Zij ondersteunden hun actie met kracht van 
wapenen zoowel als met kracht van woorden. Een heele perscampagne 
gaf uiting aan de motieven van hun verzet tegen den koning te 
Madrid. Aanvankelijk bleef men trouw betuigen aan den vorst en 
keerde men zich alleen tegen zijn dienaren. Ja, zoo betoogde men, 
de protestanten zijn zelfs Filips' beste onderdanen en daarom gekant 
tegen de inquisitie, die slechts het land — en dus ook den koning 
zelf — benadeelt ; want men moet vóór alles God dienen en het is een 
goddelijk bevel de regeer ing te gehoorzamen. De calvinisten prediken 
onderdanigheid, derhalve willen zij in wezen hetzelfde als de plak
katen. Er is bovendien een nauwe band, die Filips en zijn gerefor
meerde onderdanen bindt: beiden streven naar hervorming in de 
Kerk: zij wenschen hetzelfde doel te bereiken! Begin 1567 gaf Philips 
van Marnix zijn „Vraye narration et apologie" in het licht. Daarin 
bracht hij voor het eerst het argument naar voren, dat het niet de 
trouwe protestanten waren geweest, die de troebelen van het afge-
loopen jaar hadden veroorzaakt, doch de vijanden van vorst en volk. 
De actie is dus gericht tegen de dienaren des konings, niet tegen hem
zelf. In Oranje's verweerschrift van 1568 wordt dan met name Gran-
velle als de schuldige aangewezen, want hij wilde de privileges aan 

5) H. F. M. HUVBERS : Don Juan van Oostenrijk, landvoogd der Neder
landen. 2 dl. Utrecht-Amsterdam, 1913-1914; I, blz. 33; 2-3. 
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de gewesten ontnemen en de inquisitie invoeren om onder het mom 
van godsdienst het land in zijn macht te brengen. De edelen daaren
tegen wilden slechts de rust verzekeren en daarmede Filips van dienst 
zijn. Zóó goed meent men het met den ver verwijderden, door zijn 
ministers opzettelijk verkeerd ingelichten koning, dat men hem onder 
Alva's bewind gaat op zij zetten en in zijn naam terwille van hem 
zelf — al ziet hij dat dan niet in — de privileges gaat verdedigen, 
die door de vreemdelingen verkracht worden. Met deze redeneering 
wordt de weg geëffend voor een andere gedachte, nl. dat Filips zijn 
machtsbevoegdheden ontleent aan een contract tusschen hem en zijn 
onderdanen. Nieuw was die opvatting niet: zij was van middeleeuw-
schen oorsprong en werd door de leerlingen van Calvijn in diens 
staatsleer ingeweven8). Oranje was er in zijn reeds genoemde apo
logie ook een aanhanger van. Sinds 1572 hoort men dan ook niet 
meer zoo'n ijverige betuigingen van trouw aan den koning, al wordt 
tot 1581 — het jaar van de „Verlatinge" — de fictie van den goed
gezinden, misleiden vorst gehandhaafd. Na 1573 gaat het contracts
idee overheerschen : de vorst is ook aan de wetten onderworpen. Is 
hij afwezig, dan mag het volk zich zelf tegen een overval van vijan
dige vreemdelingen verdedigen. Desnoods, zoo verklaart men onder 
Anjou, moeten de door het volk gekozen Staten de regeering zelf in 
handen nemen. In 1576 gaan de Staten van Holland en de Staten-
Generaal een stap verder: zij zijn van oordeel dat Filips de overeen
komst heeft verbroken en dat dus de Staten van hún kant vrij zijn. 
Deze redeneering wordt dan mede ten grondslag gelegd aan de af
zwering van Filips 7 ) . 

Wij zeiden het reeds : de opstandelingen hadden de voordeden van 
den aanval. Heftig en niets ontziend traden zij op, in het Noorden 
zoowel als in het Zuiden. De katholieken konden aanvankelijk geen 
tegenweer bieden: velen waren naar het buitenland, speciaal naar 
Keulen, gevlucht. En het aangewezen centrum van verzet der geesten, 
de universiteit van Leuven, had door de troebelen zoo'n gevoeligen 
knak gekregen, dat er voorloopig slechts weinig van kon uitgaan 8 ) . 

-e) J. H. P. M. VAN DER GRINTEN : Het Plakkaat van Verlatinge. In zijn : 
Verspreide Opstellen. Nijmegen-Utrecht, 1934, blz. 9-10; 13-14. 

7) Zie over de gedachten in die pamfletten А. С J. DE VRANKRIJKER : De 
motiveering van onzen opstand. De theorieën van het verzet der Nederlandsche 
opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565-1581. Utrecht-Nijmegen, 1933. 
Zie ook CH. MERCIER : Les théories politiques des calvinistes dans les Pays-Bas 
à la fin du XVIe et au début du XVII e siècle. In : Revue d'Histoire Ecclésias
tique 29 (1933), blz. 25-73. 

*) L,. VAN DER EbSEN : Une institution d'enseignement supérieur sous l'ancien 
régime. L'université de Louvain (1425-1797). Bruxelles-Paris, 1921, blz. 33-40. 
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De twee jaren van Don Juan's verblijf eischten alle aandacht op voor 
de politiek; eerst met het gouverneurschap van Alexander Farnese 
verhelderde de lucht eemgszins. In Januari 1579 was de Unie van 
Atrecht gesloten; de maanden Juni tot October van hetzelfde jaar 
zagen de onderhandelingen en uiteindelijke verzoening van de waal-
sche gewesten met den koning. De oorlog werd nu verlegd naar 
Vlaanderen en Brabant; de fransch-sprekende provincies ondervon
den er den last niet meer van. Zoo werden Atrecht en Douai de 
plaatsen van waaruit over Filips en de Spanjaarden een schild werd 
geheven en een tegenaanval op de argumenten van den vijand werd 
geopend. 

De belangrijke diplomatieke overwinning van den hertog van 
Parma was wel een onontbeerlijke voorwaarde voor het feit, dat de 
haard der reactie juist in Wallonië kwam te liggen, doch geenszins 
de oorzaak er van. Dat lag veeleer hieraan, dat Douai sinds 1562 
een universiteit bezat. Reeds onder Karel V had de stad pogingen 
gedaan om een hoogeschool binnen haar muren te krijgen. Dat was 
mislukt omdat de keizer Leuven, dat groóte verdiensten had in den 
strijd tegen de hervorming, niet wilde kwetsen9). In 1559 evenwel 
ondernam Jean Vendeville, professor in het kanonniek recht te Leu
ven, een nieuwe poging bij Filips II. Vendeville was afkomstig van 
Rijssel (geboren 1527) en sinds 1553 doctor in de beide rechten. Een 
plaats in den Grooten Raad te Mechelen wees hij af om zich geheel 
aan de studie te kunnen wijden. In 1556 en daarna ging hij zich 
plotseling toeleggen op de verdediging van de Kerk. Den leerstoel 
van burgerlijk recht, dien hij tot nu toe bezet had, verwisselde hij 
voor dien van het kanoniek recht. Hij vatte een diepe bewondering 
op voor de Sociëteit van Jezus, die hij overal steunde naar vermogen. 
In 1559 bood hij aan Viglius een tractaat aan „De minuendis haere-
sibus", waarin hij wees op het nut van colleges en seminaries, die 
zich om een nieuwe universiteit zouden moeten groepeeren 10). Het 
plan van Vendeville beoogde een effectieve bestrijding van de ketterij, 
die bezig was uit het Zuiden binnen te dringen. Men koos Douai, 
omdat deze stad goed katholiek was en men van dichtbij de nieuwe 
leer kon tegengaan. De spaansche koning onderhandelde te Rome 
over deze materie tegelijk met de plannen aangaande de oprichting 
van nieuwe bisdommen. Daarom moet men de stichting van deze 
universiteit op de eerste plaats zien in het kader van de algemeen 

e) G. CARDON : La fondation de l'université de Douai. Paris, 1892, blz. 55-56. 
10) T.a.p., blz. 65-68. 
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katholieke reactie tegen de hervorming. Douai werd voortaan als 
het ware een „citadelle catholique" 11). 

Tot 1562 woonde geen enkele boekdrukker te Douai. Leerprogram
ma en professoren waren bij de stichting der hoogeschool afkomstig 
van Leuven: het was dus geen wonder, dat men van stadswege ook 
een universitairen drukker uit die stad poogde te bekomen. Onder
handelingen met Jan Bogard mislukten, zoodat men zich wendde 
tot Jacques Boscard, die uit Antwerpen verhuisde 12). In 1564 opende 
Loys de Winde een tweede zaak ; hij was aan de universiteit verbon
den als promotor. In 1573 kwam Jan Bogard toch en overtrof weldra 
zijn beide voorgangers. In 1590 vestigde zich Balthazar Bellerus 
eveneens in de stad. Beide laatstgenoemden hadden de grootste en 
belangrijkste werkplaatsen. Weldra was Douai een drukkerscentrum 
van beteekenis 13). Van de 271 werken, die de drie eerstgenoemde 
uitgevers in het licht zonden, zijn er 228 van Bogard. Bijna de helft 
van het totaal, 134 nummers, is gewijd aan de zaak van het katho
lieke geloof14). Ook Bellerus gaf zeer veel religieuse literatuur uit. 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk de beteekenis van Douai als 
punt van weerstand tegen de aanvallen uit het Noorden. De stad is 
een natuurlijk centrum voor de vele geleerden en humanisten, die in 
de waalsche gewesten wonen. Het is dus alleszins begrijpelijk, dat 
een aantal geschriften, die vanaf 1579 ter verdediging des konings 
in het zuiden worden opgesteld, daar verschijnen. 

Vóór genoemd jaar is er feitelijk niets van eenig belang aan te 
wijzen. De te Gent in 1517 geboren Dominicaan Petrus de Backere 
had in 1568 een gedicht in humanistischen trant en stijl uitgegeven, 
waarvan de titel voldoende den inhoud aangeeft15). De schrijver 
onderteekent de opdracht aan de magistraat van Dordrecht uit Den 
Haag. Blijkens een gedicht van Martinus Duncanus, die het boekje 
ook als censor doorzag, was hij met hem, den Haagschen deken, be
vriend18). In die dedicatie zegt hij, dat er verschillende meeningen 

" ) T.a.p., blz. 121; 132-133; 134 vlg.; 211; 525-526; Avant-propos, III. 
M) T.a.p., blz. 531-532. 
13) T.a.p., blz. 534. H. R. ОитніщэЕиі,: Bibliographie Douaisienne, ou Ca

talogue historique et raisonné des livres imprimés à Douai depuis l'année 1563 
jusqu'à nos jours . . . Nouvelle édition... Douai, 1842, blz. XX; XXXV-
XXXVI. 

" ) CARDON, t.a.p., blz. 534-535. 
" ) Panicus Tumultus, rebus in Belgio pacatis, ac mire tranquillis, quorun-

dam improbitate iniectus : . . . (KNUTTEL, t.a.p., no. 155). 
16) Het gedicht op blz. 17. Op blz. 72 : „Revisebat et syncerum inveniebat 

Martinus Duncanus..." Bacherius schreef ook een gedichtje in J. MOLANUS : 
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rondgaan „de civili intestinaque discordia". Sommigen geven de 
schuld aan den stand en de schittering der sterren en hemelvuren, 
anderen aan de eendracht der edelen, maar iedereen aan de onbe
schaamdheid en dagelijks groeiende stoutmoedigheid der ketters. De 
ware schuld ligt evenwel in onze misdaden en zonden. Was er ooit een 
tijd, slechter dan deze? De gouddorst was oorzaak dat de leer van het 
zuivere Evangelie spoedig vele aanhangers telde, die belust waren op 
plundering. Desnoods verdedigden zij zich met de wapenen: „Want 
dit is wel allereerst volgens het evangelie: de leer gewapender hand 
te bevestigen!" Deze ironische opmerkingen toonen wel aan, dat De 
Backere de hervormden verantwoordelijk stelt voor de onlusten. 

Eerst tien jaar daarna, in 1578, verscheen het eerste stuk, waarin 
de opvattingen der katholieken meer systematisch werden uiteen
gezet. Het was een gelegenheidsgeschrift van den Leuvenschen hoog
leeraar in de theologie, Michael Baius tegen Ambrosius Loots, abt 
van de Premonstratenser-abdij Park, die den eed op de Pacificatie 
van Gent had afgelegd17). Het is voor ons niet van veel gewicht, 
omdat het is samengesteld naar aanleiding van bijzondere omstan
digheden, en het ons slechts te doen is om de algemeene strekking en 
inhoud van de pamfletten. Toch noteeren wij sommige argumenten, 
daar zij meer plegen voor te komen. Baius acht het een zware mis
daad zich bij Oranje aan te sluiten. Immers, de Staten hebben altijd 
gezegd trouw te zullen blijven aan den koning en de Kerk. En nu 
zou men zich scharen onder een opstandeling en calvinist?! Die cal
vinisten, en Oranje in het bijzonder, veinzen, zij zweren van alles en 
houden hun eed niet. En dan is de Pacificatie van Gent slechts een 
middel om de macht in handen te krijgen, huichelarij !18) 

Ten slotte was er nog een derde pamflet, dat een buitenstaander, 
waarschijnlijk een Franschman, tot de Nederlanden richtte en wel 
speciaal, zooals uit het woord tot den lezer blijkt — tot de neutrale 

Indiculus Sanctorum Belgii. Antverpiae, apud Philippum Nutium MDLXXXIII. 
Eveneens in P. OPMEER : Officium Missae. Antverpiae, 1570. De Atrechtenaar 
F. Moschus schreef er een in een werkje van Bacherius in 1579. 

" ) Epistola... De Statuum inf erioris Germaniae unione cum iis, qui praeter 
omnium hactenus haereticorum morem, se Desertores Romanae Catholicae reli-
gionis vocant : . . . (KNUTTEL, t.a.p., no. 370). Ook in M. BAIUS : Opera. Colo-
niae Agripinae ( !), 1696, blz. 451-458. Wij citeeren naar deze editie. Zie hier
over ook A. C. DE SCHREVEL : Remi Drieux, évèque de Bruges, et les troubles 
des Pays-Bas. IV. La Pacification de Gand et la liberté des cultes jugées par 
les théologiens des Pays-Bas. I n : Revue d'Histoire Ecclésiastique 3 (1902), 
blz. 349-369. 

" ) BAIUS, Opera, blz. 451-454. 
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Nederlanders 1 β ) . Veel logische gang zit er in zijn verhandeling niet. 
Het grootste deel ervan wordt gewijd aan de verdediging van Don 
Juan 2 0 ) . Het geheel is voorzien van een sarcastische opdracht aan 
Oranje, die zich beschouwt als door God gezonden te zijn: zeer te
recht, want zijn naam is „Prince d'Orage" en zijn daden wijzen 
daar ook op. Uit het tractaat, dat zich slecht ontleden laat, teekenen 
wij eenige gedachten aan. De Bourgondische Staat heeft de voor
waarden om gelukkig te zijn nl. op de eerste plaats den katholieken 
godsdienst, die bij U is vastgeworteld, aldus de auteur. Machiavelli 
leert, dat men steeds een religie moet hebben, zelfs al laat hij dan 
veel vrijheden toe; die leer wordt ook toegepast door den Prins van 
Oranje, tot groot nadeel voor de Christenheid. Maar nooit was de 
religieuse toestand zoo treurig als tegenwoordig, vooral onder de 
geestelijkheid. En daarom is de oorzaak van al de rampen die ons 
treffen: onze zondigheid2 1). De rebellen maken steeds misbruik van 
den godsdienst om opstand te maken tegen God en de wettige magis
traten. Vervolgens hebt gij den monarchalen regeeringsvorm, die 
boven andere te verkiezen is, want hij is het meest in overeenstem
ming met het droit divin en de natuur. Bovendien hebben Uw landen 
dien vorm al sinds Karel V. En dat is ook heel goed, want het koning
schap is ontstaan om de armen te verdedigen enz. Teruggaande op 
Cicero's „De officiis" betoogt schrijver, dat de vorst verstandig, 
rechtvaardig, ruimdenkend, grootmoedig en waakzaam moet zijn en 
regeeren met liefde. Dat deed Filips. Doch gij maakte door een op
stand misbruik van zijn goedheid en zijt dus zelf oorzaak van Uw 
rampen 2 2 ). Daarbij komt nog, dat gij met de Franschen, Engelschen 
en andere volken, die al opstandig en kettersch zijn, onder hetzelfde 
klimaat woont, dat ook op U zijn uitwerking heeft en waardoor gij 
geneigd zijt allerlei kwaad te bedrijven2 3). 

De boekjes van Baius en den onbekenden Braechmus Danuis open
den de polemiek. In 1579 en volgende jaren verschijnen geschriften 
van meer belang; een aantal daarvan houdt zich bezig met uiteen
zettingen over de oorzaken van de troebelen. De geestesgesteldheid 
der auteurs brengt mede, dat men in de beschouwingen op de aller
eerste plaats uitgaat van het godsdienstig element. Andere pamfletjes 

1β) Remonstrance aux habitans du païs-bas,... Par BRAECHMUS DANUIS. Seig
neur d'Hilorue. 1578 (KNUTTEL, t.a.p., no. 383). 

20) B.v. blz. 38 vlg. 
" ) T.a.p., blz. 6. 
22) T.a.p., blz. 10-17. 
" ) T.a.p., blz. 17. 
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zijn opgesteld naar aanleiding van een of andere gebeurtenis en staan 
vol met allerlei, voor direct gebruik geschikte opmerkingen. Dat is 
b.v. het geval met de „Lettre d'un gentilhomme, vray patriot, a Mes
sieurs les Estatz Géneraulx assemblez en la Ville d'Anvers Anno 
M. D. LXXIX" 2i). Het is gericht tegen Oranje. Als trouw patriot 
heeft schrijver de taak te waarschuwen; hij wil aandringen op vrede 
met den natuurlijken vorst. Laat men Oranje verstooten. Hij ruïneert 
het land (blz. Α2Γ). Sinds de Pacificatie van Gent heeft hij geen eed 
gehouden; wat zoo'n eed trouwens waard is, kan men zien aan wat 
Amsterdam, Haarlem en andere steden is overkomen (blz. A2V; B2

r"v). 
Adel, recht en godsdienst zijn uitgeroeid; de beruchte volksopstand 
te Gent is ook zijn werk. Bij dat alles laat hij zich bijstaan door den 
vreemdeling Marnix, „personne vrayement factieuse et perverse" 
(blz. A2V). Oranje zet niet-burgers in de steden om dan uitoefening 
van het calvinisme te vragen ; de magistraten worden vervangen door 
allerhande geboefte en daarmede zoekt hij een calvinistisch regime 
in te stellen, dat veel gevaarlijker is dan de spaansche inquisitie (blz. 
B1

r-Ï) 2S). 
Al mogen wij zulke verhandelingen niet over het hoofd zien, omdat 

zij hebben bijgedragen tot de vorming van de publieke opinie, van 
meer beteekenis zijn de boekjes, die in 1579, 1580 en 1581 bij Jan 
Bogard te Douai het licht zagen. In 1579 gaf genoemde drukker 
een „Discours" uit over de ellende van den tijd26). Uit het woord 
tot den lezer blijkt, dat hij een tractaatje herdrukte, dat drie of vier 
jaar geleden in Frankrijk werd verspreid. Een onderscheid — aldus 
de anonieme schrijver — tusschen christenen en ketters is dit: Chris
tus kwam niet met eenige duizenden gewapenden om de wereld te 

24) Z.pl., z.j. [1579] (KNUTTEL, t.a.p., no. 467). Het pamflet is onderteekend: 
„De Bruxchelles, ce ije de Juliet xvclxxix." 

25) Schrijver had ook nog een en ander ten nadeele van Marnix gezegd. Deze 
voelde zich hevig gegriefd en, mede om zichzelf te verdedigen, gaf hij in het 
licht een „Responce à un libelle fameux..." (KNÜTTEL, t.a.p., no. 468). Hij 
wantrouwt een vrede met de Spanjaarden. Zijn verweer tegen de aanklacht, 
dat de Prins zijn eeden niet houdt, bestaat in een uitroep, dat ieder het tegen
deel weet. Oranje zorgt nauwkeurig voor de Pacificatie. Een lofzang op den 
Prins toont aan, dat hij geen verrader is, zooals de auteur van de „Lettre" wil 
doen voorkomen. Verder doet hij veel aanhalingen, die hij zonder meer tot 
leugen verklaart. Blz. 18-31 handelen over zijn eigen afkomst. 

26) DISCOURS sur les troubles et misères de ce temps : et des moyens qu'il 
faut tenir pour les appaiser, et y mettre fin. A Douay, De L'imprimerie Jean 
bogard ( ! ) . . . 1579 (KNUTTEL, t.a.p., no. 513). Het privilege is gedateerd: 
21 April 1577. 
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doorloopen, integendeel, Hij verbood eenig wapen te dragen ; de ketters 
echter brengen zelfs kanonnen mee (blz. С2 -Сз ). Door telkens woor
den uit de H. Schrift aan te halen en daartegenover de daden der 
hervormden te stellen, wil hij laten zien, dat de nieuwe leer niet van 
God afkomstig is. Zijn tweede stelling is, dat de ketterij de moeder is 
van alle rampen. Om dit te bewijzen bespreekt hij de vandalen, dona-
tisten enz. (blz. В 2 -Ез ). Wat daartegen te doen? Allereerst onze 
ondeugden en zonden bestrijden, want God laat dit alles toe om ons 
daarvoor te straffen. Vervolgens: hun voorspoed berust op onze 
verdeeldheid, dus dienen wij ons aaneen te sluiten onder het gezag 
van den koning, die door God over ons is gesteld (blz. E4V-F s

r). Laten 
wij beter doordrongen worden van den godsdienst, de belangen des 
konings en het algemeen welzijn (blz. Gi r-G2

r). Schrijver eindigt dan 
met een herhaalden oproep om het leven te beteren (blz. С2Г-Сзг). 

Was dit een meer algemeen gehouden betoog, dat ten slotte op 
ieder land van toepassing kon zijn, het „Discours", dat bij Bogard 
het volgend jaar verscheen, had een meer bijzondere strekking2 7). 
De bedoeling ervan was de houding van de katholieke gewesten, die 
tot de Unie van Atrecht waren toegetreden, te verdedigen2 8). De 
uitgever had het stuk, evenals het vorige, van een voorwoord tot den 
lezer voorzien, waarin hij meedeelt, dat hij het op raad van vrienden 
had laten drukken, wijl het aantoont, dat de ketters de oorzaak 
zijn van de komst der vreemdelingen in dit land en dat het hun niet 
te doen is om het algemeen welzijn, doch om hun eigen belang. Het 
„Discours" zelf is aangenaam om te lezen. Met tal van fabels ver
duidelijkt de onbekende auteur zijn meening. Hij geeft een overzicht 
van de gebeurtenissen van 1566 af: de aanbieding van het request 
was het begin van alles (blz. 6r"v). Het volk bleef trouw, maar Oranje 
en de hervormden maakten handig gebruik van de 10e, 20e en 100e 
penning om het volk op te ruien (blz. 8r"v). De Prins waagde zelfs 
tweemaal een veldtocht. Zijn dat soms de daden van goede patriot
ten, waarvan alleen zíj den naam willen dragen? (blz. 1Γ). De auteur 
verdedigt vervolgens de houding van de katholieken, die van de Paci
ficatie van Gent en den Religievrede niets wilden weten. De ketterij 
is steeds de oorzaak van ellende: de nieuwe leer heeft geen enkel 
gezag en men bedenke wel, dat men den godsdienst niet door wapenen 
kan opleggen (blz. 4Г-42 ; 44 r). Alles wat Oranje na 1578 deed was 

" ) DISCOURS véritable touchant plusieurs affaires d'estat, pour la justifica
tion des bons et fidèles subiectz de sa maieste catholique. A Douay, . . . 1580 
(KNUTTEL, t.a.p.( no. 543). Privilège : 24 Juli 1579. 

28) Aldus blz. 5r-6r. 
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onwettig en gewelddadig: de houding van Henegouwen, Atrecht en 
Douai, die daarvan niets moesten hebben, is dan ook best te ver
dedigen. 

In hetzelfde jaar 1580 gaf Bogard een tractaat uit van niet minder 
dan 80 bladzijden onder den titel: „Epistola ad dominum Petrum a 
Melodono" 2 9). Pierre de Melun, prins d'Epinoy, was connetabel en 
erfelijk drost van Henegouwen en groot-baljuw van Doornik. Daar 
hij zich bij den opstand aansloot, werden hem in 1577 zijn goederen 
ontnomen en geschonken aan zijn broer Robert, een der meest vurige 
hoofden der Malcontenten. Aan dezen Robert, die in 1585 voor Ant
werpen sneuvelde, is dit boekje opgedragen. Pierre kreeg heel wat 
macht in het Zuiden: hij was de voornaamste vijand van Filips. 
Sinds de Unie van Atrecht was Doornik het middelpunt van de 
Walen, die het met deze Unie niet eens waren. Op godsdienstig gebied 
streefde de groot-baljuw naar verzoening. Een poging van zijn moe
der, in 1580 ondernomen, om hem met Filips te verzoenen, faalde. 
In 1581 verraste Parma tijdens zijn afwezigheid Doornik, waarmede 
de rol van Pierre de Melun was uitgespeeld 30). De schrijver van de 
„Epistola" onderteekent zijn opdracht uit Douai „vestrae dignitatis 
studiosissimus Anthemus A.H." Volgens den Leuvenschen hooglee
raar Johannes Molanus verbergt zich achter dezen naam de bekende 
geschiedschrijver Florentius van der Haer, over wien wij beneden 
nog zullen spreken31). Schrijver begint met de aanvankelijke hou
ding van De Melun te prijzen; te Doornik behartigde hij de belangen 
van den staat, zoodat het katholicisme niet werd benadeeld. Tevens 
was hij Anjou vijandig. Ongelukkig genoeg is hij van deze houding 
afgeweken. Om drie redenen voert hij den oorlog vanuit Doornik nl. 
uit ijver voor het katholieke geloof, uit trouw aan het wettig gezag 
en uit vrijheidsliefde en haat tegen de Spanjaarden. Gij wenscht 
tolerantie zooals in Duitschland en Frankrijk, dat wil dus zeggen: 
samengaan met de trouwelooze consistoriën en Oranje? Dat is daar 
mislukt en gaat bovendien in tegen het wezen van den godsdienst, 

2e) KNUTTEL, t.a.p., no. 541. 
80) Zie BIOGR. NAT. BELG., S.V. Melun. 
31) J. MOLANUS : Historiae Lovaniensium libri XIV. ed. P. F. X. de Ram. 

2 dl. Bruxelles, 1861 ; II, biz. 717 zegt van hem : „Florentius Harius, canonicus 
Insulensis, licentiatus juris, in juvenili aetate primariae inter suos canónicos 
auctoritatis, in privatis et publicis negotiis ita versatus, ut eum viri boni quam 
maxime ament. Scripsit epistolam ad Petrum a Meloduno, principem Espinoy, 
occupatorem castri et urbis Tomacensis sub nomine Antonii A.H., Duaci anno 
1580". Wij hebben deze mededeeling niet kunnen controleeren. 
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want God zelf geeft aan hoe Hij gediend wil worden. Vervolgens: 
de ketters zijn wolven in schaapskleeren ; zij zijn schuldig aan alle 
oorlogen; zie maar eens naar Frankrijk, Duitschland, Bohemen en 
ons eigen land, om dan nog niet te spreken van de donatisten, albi-
genzen en anderen. Zij schenden hun eeden ; de Pacificatie van Gent, 
den Religievrede en de Unie van Utrecht zijn zij niet nagekomen. En 
wat hebben zij niet gedaan te Haarlem, Amsterdam, Brussel, Gent 
en Antwerpen? Het is naïef te gelooven, dat de calvinisten hier, in 
Vlaanderen en Brabant, dan wél hun woord zullen houden. Het staat 
vast, dat Filips nog wettig heer is; er is geen reden om zijn heer
schappij opzij te schuiven; de eerste christenen zijn ook niet in op
stand gekomen. Gij beklaagt U over Matthias ; maar deze had slechts 
de ijdele schittering van zijn titel en Oranje de macht. Gij, die Mat
thias dient, helpt dus Oranje, dus ketters. Welnu, Oranje is de groot
ste tyran uit de geschiedenis; denk eens aan al zijn misdaden, aan 
Mechelen en Gent (met Hembyze) en de verwoesting van Gelre: 
„non est quod de Caesare Borgia exemplum e libris Macchiavelli stu
diose requiras" 3 2) . Gij zult wel de boeken van onzen tijd over tyran-
nen gelezen hebben; wat wordt daarin beschreven, dat Oranje niet 
heeft gedaan? Filips, aan wien gij door een eed verplicht zijt, is veel 
humaner en clementer. Na de heerschappij van Oranje komt die van 
het plebs; verkiest gij soms die? En dan: voor een katholiek is het 
absoluut niet goed te praten, dat hij ketters steunt, terwijl zíj overal 
de Kerk verbieden. Bedenk wel: het is niet erg bedrogen te worden, 
doch het is wél erg willens en wetens te volharden. 

In 1581 kon Bogard een boekje uitgeven, dat nog duidelijker en 
heftiger het standpunt van vele katholieken uiteenzette. Schrijver 
was een engelsch uitgewekene, Richard Hall, die vrijwillig in bal
lingschap was gegaan, toen Elisabeth de regeering aanvaardde. Sinds 
1576 was hij professor in de Schriftuur aan het nieuw opgerichte 
engelsche college te Douai. In zijn „Opuscula quaedam his tempori
bus pernecessaria" 33) wees hij drie oorzaken aan van de troebelen 
in de Nederlanden, nl. Gods Voorzienigheid, onze zonden en de ty
rannie van Oranje. Aan elk daarvan is een apart boek gewijd. Het 
eerste toont met een groot aantal teksten uit de H. Schrift aan, dat 
God ook uit het kwaad het goede weet te voorschijn te doen komen 
en dat Hij het kwaad gebruikt om de zonden te straffen en de recht
vaardigen te beproeven. De tijdelijke rampen zijn noodig, zij hebben 

' s*) EPISTOLA. . . , blz. 49. 
83) R. HALL : Opuscula quaedam his temporibus pernecessaria. De tribus 

primariis causis tumultuum belgicorum... Duaci, 1581. 
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velerlei nut en ten slotte zal de Voorzienigheid toch weer alles ten 
goede keeren. Het tweede boek vergelijkt de rampen, die de Neder
landen overkomen met die van de vroegere Afrikanen. Wij begaan 
de fout, aldus R. Hall, de oorzaak niet te zoeken in onze zonden, 
maar in de schuld van anderen ; daarom bidden wij niet tot God, noch 
veranderen ons leven. En toch is weer uit de H. Schrift aan te too-
nen, dat zondigheid straf na zich sleept. De rampen, die de Noord-
Afrikanen moesten verduren zijn niet ongelijk aan die, waarmede 
wij worden bezocht. Het deeltje eindigt met een aansporing tot boete. 
Het derde boek eindelijk wil bewijzen, dat Oranje niet alleen een 
tyran is, maar ook een andere Juliaan de Afvallige. Een tyran is 
iemand, die zonder recht in een staat heerscht ; hij kan dat zijn omdat 
hij geen enkelen titel heeft om te regeeren, ofwel omdat hij — al is 
hij wettig — regeert zonder te letten op het heil van den staat. Hier 
is allebei het geval (blz. 44r-46r)· Na een ver doorgevoerde vergelij
king van Oranje met Absalon en Jeroboam, volgen er tien eigen
schappen van een tyran34), die in den Prins allen in het kwadraat 
zijn opgetast. Vooral bootst Oranje de wreedheid van Calvijn en de 
goddeloosheid van Machiavelli na. Calvijn kende geen vrijheid, 
Oranje evenmin. Laten zij, die verlof hebben tot het lezen van ver
boden boeken, Machiavelli maar eens ter hand nemen ; zij zullen dan 
zien, dat Oranje al diens voorschriften op den voet volgt. Hij be
schuldigt anderen van machiavellisme, maar gebruikt zelf het sys
teem dagelijks. De Florentijn heeft bijvoorbeeld het principe, dat de 
vorst een gegeven woord niet hoeft te houden, als het niet nuttig 
voor hem is. Oranje doet precies hetzelfde : tegenover de katholieken 
wordt de Pacificatie van Gent niet gehandhaafd (blz. 54v-55v). Na 
deze vergelijking met Machiavelli volgt die met Juliaan den Afvallige. 
Beiden verzaakten aan hun geloof, omdat zij omgingen met slecht 
gezelschap — Oranje huwde zelfs met een calviniste — en toegaven 
aan hun heerschzucht. Beiden veinsden eerst godsdienstzin, totdat 
zij later tot volslagen goddeloosheid vervielen. Door die veinzerij 
voerden beiden een nieuwe leer in en schaadden aldus de geloovigen 
in ziel, fortuin en vrijheid. Beiden wedijverden met elkaar in wreed
heid; denk maar eens — wat Oranje betreft — aan de martelaren 
van Gorinchem, Alkmaar, Roermond, Oudenaarde, Zutphen, Gouda, 
Haarlem. Zeker, gooi de schuld op de soldaten, doch wie gebruikt 
deze troepen? Beiden haatten de geestelijken, pleegden heiligschen-

a4) „Naar Bartolus", zegt hij er bij. Bartalo da Sassoferrato (1314-1357), 
de groóte italiaansche rechtsgeleerde, wiens werken hoog in aanzien stonden. 
Hij schreef o.m. een tractaat „De tyrannia". 
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nissen en hieven ondraaglijke belastingen; de steden zeggen zelf, dat 
zij nu meer moeten opbrengen dan onder Karel V of Filips II (blz. 
68r-70r). Het laatste caput beschrijft den dood van den romeinschen 
keizer, een dood, dien Hall ook aan Oranje toewenscht, „se purgans 
quod asperius in eum scripserit" (blz. 70r-71v). Evenals Juliaan eere-
titels had, bezit ook Oranje die: hij wordt „die wijse Prince" ge
noemd. God moge hem treffen temidden van zijn boosheid, als hij 
zich niet bekeert. 

Andere uitgaven te Douai, die voor ons doel van belang zijn35), 
kennen wij niet. Het lijkt ons daarom hier de aangewezen plaats 
samen te vatten wat haar inhoud is. Volgens de katholieken zijn er 
drie oorzaken aan te wijzen van de rampen, waaronder de Neder
landen gebukt gaan, nl. Gods Voorzienigheid, de eigen zondigheid en 
dan Oranje. De verdorvenheid van den tijd heeft God doen besluiten 
deze gewesten te straffen. Naast deze godsdienstige visie staat een 
zuiver menschelijke, die men veel meer aantreft. De hoofdschuldige 
van den oorlog is Oranje. Hij is de grootste tyran, die ooit geleefd 
heeft. Meermalen wordt hij geteekend als machiavellist, trouweloos 
en meineedig. De bewijzen daarvoor liggen voor het grijpen: zij zijn 
de naleving van de Pacificatie van Gent, de satisfacties der steden, 
met name Haarlem en Amsterdam. Zijn beste aanhangers zijn de 
calvinisten, want hij behoort tot hun partij. Hen treffen precies de
zelfde verwijten van eedbreuk en dergelijke. Dat is ook geen wonder, 
want de ketterij is altijd de moeder geweest van oorlogen en onrust ; 
dat blijkt de heele geschiedenis door, te beginnen met de donatisten, 
vandalen, albigenzen enz.36). En die ketters noemen zich dan pa
triotten en de brengers van het woord Gods ! Als patriotten staan zij 
zeker op tegen de wettig gestelde magistraten — in de plaats van 
wie zij geboefte stellen — en hun natuurlijken vorst en wettigen 
koning Filips ! ! Als verkondigers van het Evangelie komen zij zwaar 
gewapend, in de hoop aldus hun godsdienst in te voeren, terwijl 
Christus zelf zulks verbood ! Wat tot verbetering te doen ? Het zon-

86) Ik heb niet in handen kunnen krijgen : „L'anatomie du Corps politique 
comparé au corps humain pour cognoistre la source et origine des maladies 
d'iceluy, que nous causent pour le jour d'huy tant de trouble parmy la Chris-
tienté. Avec le vray et unicque remède pour le remettre en santé. . . Le tout 
traduit du Latin par Paul du Mont." Douay, Jean Bogard, 1581 (J. N. PAQUOT : 
Mémoires pour servir à l'histoire litteraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas. 
18 di. Louvain, 1763-1770; XVIII, blz. 49-50). 

se) De donatisten en andere „ketters" spelen een belangrijke rol als verge
lijkingsmateriaal. Vgl. J. D. M. CORNELISSEN : Waarom zij Geuzen werden 
genoemd. Tilburg, 1936, blz. 17. 
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dige leven veranderen en zich aaneensluiten: dan is het weldra met 
de nieuwe leer gedaan. 

Na dit exposé kunnen wij over een aantal andere schrijvers uit het 
Zuiden wat korter zijn37). Daarbij doet zich het geval voor, dat sinds 
1581 Leuven en daarna vooral Antwerpen te voorschijn treden als 
plaats van uitgave38). Gezien Baius' houding inzake den opstand 
is het begrijpelijk, dat hij het afleggen van een eed aan Anjou in 
1582 voor openlijke rebellie en meineed verklaarde 3 9). Ook Johannes 
Lensaeus, Baius' collega aan de Leuvensche hoogeschool, wees dien 
eed af 4 0). Lensaeus had al naam gemaakt door zijn vroeger bespro
ken boek „De unica religione", waarin hij zich voorstander toonde 

i7) In het pamflet „Le retour de la concorde aux Pays-Bas. Par le retour 
de Madame" (KNUTTEL, t.a.p., no. 544), treffen wij vertrouwde gedachten. 
Oranje heeft de steden op zijn hand gebracht door langzaam de magistraat te 
veranderen en partijgangers binnen te brengen (blz. Aiijv-Aiiijv). Hij is stout
moedig door onze zwakheid en vreesachtigheid, dus eenheid (blz. Bijr-Biiijr). 
Schrijver wendt zich dan tot alle standen en groepen van de bevolking, want 
ieder wordt door den Prins bedrogen. De kanker, die ons land uiteindelijk zal 
doen sterven, is „la guerre civile" (blz. Diijv). Zie over den terugkeer van 
Margaretha van Parma, die het burgerlijk bestuur zou moeten waarnemen, 
terwijl Alexander voor de militaire aangelegenheden zou zorgen, L. VAN DER 
ESSEN : Alexandre Farnese, Prince de Parme, gouverneur-général des Pays-
Bas (1545-1592). 5 dl. Bruxelles, 1933-1937; II, blz. 322-347. 

88) In 1581 gaf de te Luik geboren Praemonstratenser BARTHOLOMAEUS H O -

NORIUS te 's-Hertogenbosch uit een „Admonitio ad fratres inferioris Germaniae" 
(KNUTTEL, t.a.p., no. 565). Het boekje is een verzameling gedichtjes op steden 
enz., die van feilen ketterhaat blijk geven. De nieuwe leer is schuldig aan den 
oorlog. Op blz. 15r een „Brevis et vera narratio eorum quae in postremo Belgico 
tumultu contigerunt", in dichtvorm, absoluut zonder eenige beteekenis. Op de 
laatste bladzijde een gedicht tot den lezer, dat even aan Aitsinger doet denken. 
Het luidt als volgt : 

„Crimina divinam quibus orbis provocai iram 
Sunt tria : Luxuries, Fastus, avaritia. 

Luxuries pestem, genuitque superbia bellum : 
Causa famis nulla est, praeter avaritiam 

Criminibus finem dum non imponimus illis, 
Haec tria conspicimus fine carere mala". 

S9) de Juramento Antwerpiae (KNUTTEL, t.a.p., no. 606). Zie BAIUS, 

Opera. . . . , blz. 447-448. 
40) J. LENSAEUS : Brevis per conclusiones aliquot deductio, qua demonstratur 

eorum crimen, qui novo et fictitio Brabantiae duci juramentum praestant. . . . 
Lovanii... MDLXXXII (KNUTTEL, t.a.p., no. 608). 
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van eenheid van godsdienst in den staat. Petrus van St.-Omer viel 
hem daarin bij in zijn eveneens reeds behandelde „Declaratio" be
treffende de oorzaken van de rampen in de Nederlanden 4 1). Dezelfde 
opvattingen komen voor in het boekje van Jacobus Pamelius: „De 
religionibus diversis non admittendis in uno aliquo unius Regni . . . . 
loco ad Ordines Belgii relatio" (Antwerpiae, Ex officina Christo-
phori Plantini M. D. LXXXIX) 42). Pamelius was geboren te 
Brugge in 1536 en studeerde te Leuven o.a. onder Baius. Van 1568-
1571 was hij deken van het kapittel in zijn geboortestad; hij was het 
die zorgde, dat de Jezuïeten in 1575 daar een college konden openen. 
Van 1578 af, toen Brugge tot den opstand overging, woonde hij in 
Douai waar hij o.a. R. Hall leerde kennen. In 1586 werd hij door 
Filips II benoemd tot bisschop van St.-Omer, doch hij overleed te 
Bergen in 1587, voordat hij van zijn zetel bezit had kunnen nemen43). 
Hij was een echt humanist. Geheel volgens de gedachte dat de Oud
heid — zoowel de heidensche als de christelijke — maatgevend is 
voor den eigen tijd, betoogde hij, evenals Hall onder een stroom ci
taten uit allerlei schrijvers, dat er in het Oude Testament en in de 
periode van de romeinsche keizers geen afwijkende religies werden 
toegelaten, noch door de heidenen, noch door de christenen. Eén 
godsdienst is een band voor de maatschappij. God zelf heeft samen
gaan met afgodendienaars en secten verboden. Uit begunstiging van 
de ketterij ontstonden vervolging van het katholicisme, opstand, oor
log en verwarring, zooals bijvoorbeeld Claude de Saincts in zijn „Dis
cours sur le saccagement des églises catholiques par les hérétiques 
anciens et nouveaux calvinistes" 44) aantoont voor de vandalen (biz. 
148-152). De straf des hemels trof vorsten en staten, die vrijheid aan 
de ketterij gaven. Als dus verboden van goddelijk en menschelijk 
recht niet helpen, zoo besluit hij, laat dan tenminste de rampen van 
Duitschland, Engeland, Schotland, Frankrijk en ons eigen land een 
waarschuwend voorbeeld zijn. Heeft men nog illusies: denk dan aan 
de Pacificatie van Gent; want welk voordeel bracht die? Met het 
voorgaande is wel bewezen, dat men de uitoefening van een anderen 
godsdienst niet moet toestaan. Laat de vorsten derhalve waken, opdat 
katholicisme en calvinisme niet samenwonen. 

Er resten ons nu nog twee verhandelingen, afkomstig uit de fransch-
sprekende landen der Bourgondische monarchie. Het tractaat „De 

41) Boven, blz. 46-47; 85-88. Zie ook А. С DE SCHREVEL, t.a.p. 
4 2) De opdracht aan Parma is gedateerd op 1 Maart 1585. 
" ) А. С DE SCHREVEL in Biogr. Nat. Belg., s.v. Pamele. 
" ) Paris, 1565. Vgl. CORNEUSSEN, t.a.p., blz. 17. 
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expedita Hollandiae, Zelandiae, et ditionis Ultraiectensis expugna-
tione" 4 б ) toont duidelijk den invloed van het ons reeds bekende boek 
van Corn. Loos: „De tumultuosa belgarum rebellione sedanda" 4 e ) . 
De schrijver van het te Luxemburg uitgegeven werkje is ons onbe
kend gebleven. In een eenigszins rhetorischen stijl betoogt hij, dat 
het doel van de Keulsche vredesonderhandelingen voor de rebellen 
was geweest den strijd te rekken. De inzet van de besprekingen waren 
godsdienst en privileges: Filips kon toch het geloof, dat hij eenmaal 
bezworen had, niet prijsgeven? (biz. a ij r). Tijdens dat congres 
verschenen er libellen, die handelden „de sedandis Belgarum tumul-
tibus"; na de vergadering verscheen er een dat vaststelde, dat men 
op vrede niet behoefde te rekenen, dus dat Filips dan maar naar de 
wapenen moest grijpen. Dat was het beste ook (blz. a ijv-a iijr)· Reeds 
wonnen de Spanjaarden onder Parma terrein; alleen Holland bood 
nog tegenstand. Die provincie was het eerst in verzet gekomen en 
had Oranje, „hostem Regis coniuratissimum", geroepen. Men ver
klaarde Filips tot vijand, beroofde hem van zijn voorrechten en ver
dreef de magistraten (blz. a iijv-a iiijr)· Men riep buitenlandsche hulp 
in, steunde zelfs Antonio, den pretendent naar den portugeeschen 
troon, dien de spaansche koning in 1580 in bezit had genomen. Men 
wist zelfs een oorlog tusschen Engeland en Spanje te ontketenen, alleen 
uit eigenbelang. Het is uit dit alles wel helder, waar alle rampen ter 
wereld vandaan komen! (blz. Bir-Bijv). De lieden, die dat allemaal 
op hun geweten hebben, zijn niets bijzonders. Vele edelen en stede
lijke magistraten moesten in ballingschap gaan; in hun plaats kwa
men er „de fece plebis pessimi" (blz. Bijv). Zij zijn calvinisten, zon
der zeden, zonder fortuin, vol schuld, die voor hun misdaden ver
bannen waren. Zij kregen het heele land in hun macht; zij eischten 
enorm hooge belastingen. Bij dit alles genoten zij van een geogra
phisch gunstige ligging (blz. Bijv-Biiijr). Daarop moet toch iets ge
vonden worden en wel iets dat weinig kost, want de oorlog is toch 
al meer dän duur genoeg (blz. Biiijr-Cir). Evenals Loos — die als 
redmiddel een kruistocht aangaf — heeft de auteur een methode; 
het is wel een verschrikkelijke, vindt hij, doch het heil van de heele 
wereld hangt er mee samen. Het is: de proscriptie (blz. Cir'v). Het 
nut en de waarde ervan ziet men in de H. Schrift en de geschiedenis 
der Romeinen. Oranje zelf viel er aan ten offer. Hoe erg ook, de 
wettige vorsten hebben ongetwijfeld het recht er gebruik van te ma
ken (blz. Civ-Cijv). Het is een eenvoudige oplossing: in iedere stad 

;) KNUTTEL, t.a.p., no. 889. 
') Vgl. boven, blz. 47-49. 
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behoeven maar zes of zeven van de voornaamste oproerlingen op de 
lijst te staan. Men zorge voor een centraal punt van waaruit alles 
geleid wordt en waarheen de voltrekkers van zoo'n vonnis desnoods 
kunnen vluchten. Als zoodanig is Geertruidenberg aan te bevelen: 
het is gunstig gelegen, ook aan zee en is gemakkelijk te bereiken. 
De stad is veilig door een garnizoen van 3000 man (blz. Cijv-Ciijv). 

Bijzonder belangrijk is het „Discours sur Testat des Pays-Bas" 
van den Atrechter dichter-hoveling Maximiliaan de Wignacourt of 
Vignacurtius zooals hij in het latijn heet 4 7 ) . De moderne biografische 
woordenboeken vermelden hem niet 4 8 ) . Toch is het gemakkelijk uit 
de opdrachten van verschillende zijner geschriften een curriculum 
vitae samen te stellen; vooral een dichtbundeltje voor Isabella „Pro 
Ευτραπελία" leverde veel o p 4 9 ) . Wij vernemen aldus, dat hij vanuit 
Atrecht in 1582 naar Engeland ging om in dienst te treden van Ber
nardino de Mendoça, den spaanschen gezant aldaar. In 1583 ging hij 
met een aanbevelingsschrijven van Bernardino aan Granvelle naar 
Madrid, waar Filips zoo goed was hem onder zijn dienaren aan het 
hof op te nemen. Daarvan kon hij profiteeren om kennis te maken 
met beroemde mannen. In het St. Laurensklooster (Escuriaal) mocht 
hij in 1584 aan den koning een dichtbundel aanbieden: „Hymni de 
sacrosancto Eucharistiae Sacramento". Deze zagen ook te Mantua 
het licht. In de vasten van 1585 verschenen te Saragossa een latijnsch 
en fransch gedicht naar aanleiding van het huwelijk van Filips' 
dochter Doña Catharina met den hertog van Savoye, wiens gezant 
zeide, dat er voor hem wel een betrekking zou zijn. Maar van Filips 
verkreeg hij een kleine toelage, waarmede hij in 1586 naar Parma 
ging. Ofschoon Alexander Farnese hem zeer erkentelijk was voor 
een gedicht, dat hij in 1586 ter eere van Margaretha had gemaakt, 
moest hij toch zeer bescheiden leven. Requesten bleven zonder resul
taat. In 1591 kon Vignacurtius weer in dienst treden bij Bernardino 
de Mendoça. Van 1593-1595 was hij ziek. Na zijn genezing begaf 
hij zich naar Spa en Luik, waar hij eenige verzen aan bisschop Ernest 
van Beieren mocht aanbieden. Heel goed stond hij er toen niet voor. 
De prelaat was zoo welwillend hem eenigen steun te verleenen. Ook 

47) KNUTTEL, t.a.p., no. 898a. 
48) Alleen D E WIND, t.a.p., blz. 277-278. 
4β) KNUTTEL, t.a.p., no. 2174. De opdracht aan Isabella is in het spaansch 

gesteld. Men treft dan grieksche, latijnsche, spaansche en fransche anagram
men op haar naam aan. Dan nog een elegie „De Testât et vie heureuse", han
delend over de justitia distributiva, die naast den waren godsdienst in den staat 
moet heerschen; anders loopt alles mis. 
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de pauselijke gezant, Ottavio Mirto Frangipani en de vroegere raads
man van Margaretha van Parma, Christoffel d'Assonville, hielpen 
hem. Den 8sten Februari 1596 richtte hij zich met een request tot 
den nieuwen gouverneur Albertus, want in zijn behoeftige omstan
digheden kon hij geen werk van beteekenis verrichten50). Wij be
zitten nog een brief van Lipsius aan hem uit het jaar 1602. Daaruit 
blijkt, dat Vignacurtius aan het hof te Brussel is, doch het niet naar 
den zin heeft. Inmiddels heeft hij den beroemden hoogleeraar om 
een voorwoord gevraagd voor de Opera Omnia van zijn oom, den 
rechtsgeleerde Franciscus Balduinus, wiens werken hij wil uit
geven51). De Wignacourt overleed November 1620 te Leuven. 

Wij noemden het „Discours" van Vignacurtius belangrijk, omdat 
de samensteller zooveel in regeeringskringen vertoefde 52). Het is 
derhalve interessant te zien hoe dit geschrift vrijwel een samenvat
ting is van de ideeën, waarvan wij reeds kennis hebben genomen. 
De verhandeling is logisch opgesteld. Meer dan eens is de schrijver 
zeer philosophisch : hij spreekt bijvoorbeeld over de causae formalis, 
materialis, efficiens en finalis van een of ander feit. Na een uiteen
zetting van de gebeurtenissen, houdt hij zich bezig met de oorzaken 
daarvan. Deze oorzaken leiden tot het kennen van de kwaal zelf en 
het aangeven van het geneesmiddel daartegen. 

De staat — aldus De Wignacourt — leed al lang aan een ziekte 
nl. wanorde der onderlinge deelen. Die ziekte openbaarde zich al 
even bij Filips' vertrek naar Spanje, doch brak pas uit bij de aan
bieding van het request. Toen de koning Alva zond, kwamen de re
bellen in verzet onder aanvoering van Willem van Oranje, die daar
mee openlijk te kennen gaf, dat hij de oorzaak was van de troebelen. 
Hij kreeg aanhang, ook onder de katholieken, door allerlei beloften, 
die hij niet hield. Onder Requesens en Don Juan deed hij alsof hij 
den vrede wilde, doch hij streefde naar oorlog. Daardoor verijdelde 
hij dat beide landvoogden succes hadden. Met de komst van Matthias 
kreeg hij alle macht, waarop hij de beloften brak om het katholicisme 
te handhaven. Het plebs liet hij — b.v. in Gent — ongestraft zijn 
gang gaan. Zoo kwamen, als uit een doos van Pandora, alle rampen 

50) „Fue impossible en las necessidades que me han apretado continuasse 
una obra larga tocante à la Historia Ecclesiastica, ô profana, ò contra las here-
gias, ô contra la secta Mahometana, en prosa Latina, ò Francesa" (opdracht 
van „Pro Ευτραπελία"). 

" ) J. LIPSIUS : Opera Omnia, II (Vesaliae, 1675), biz. 361-362. 
M ) Men bedenke b.v., dat Bern, de Mendoça in 1591 te Parijs zijn „Com

mentaires" publiceerde. 
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over deze landen. Parma maakte reeds goede vorderingen toen hij 
naar Frankrijk ging en vrij spoedig te Atrecht overleed. Dit waren de 
feiten. Wat is nu de oorzaak daarvan ? Waarom rees er verzet tegen 
de staatseenheid? Dat kwam voornamelijk door de verandering van 
religie, want godsdienstige verdeeldheid heeft altijd en overal rampen 
te voorschijn geroepen; zoo ook deze troebelen (blz. 36). De nieuwe 
leer heeft in de Nederlanden kunnen wortel schieten, omdat deze 
gewesten een tijd van grooten bloei doormaakten. Daardoor vergat 
men wat noodig was voor het zieleheil en gaf men zich over aan 
luxe en overdaad. Allerlei ondeugden tierden welig. De handel bracht 
de vlam der verdeeldheid in de steden, die ten slotte den heelen staat 
in brand zette (blz. 37-39). Buitendien hielp men de hervormden, 
daar men zoo lichtgeloovig was te meenen, dat zij het katholicisme 
zouden laten bestaan. En ten slotte is er nog de machtsbegeerte van 
Oranje en anderen (blz. 39-44). Op welke kwaal wijzen deze ver
schijnselen? „La calamité ou affliction qui travaille eest Estât est 
une debilité et diminution de sa force, et vigueur, par laquelle l'Estat 
en général et les membres en particulier, sont privez des aydes et 
facultez necessaires à un ordre heureux et fleurissant" (blz. 45). Dat 
is een gevolg van een gebrek aan de rede, die de juiste rangorde der 
waarden niet ziet; de wil streeft naar vergankelijk goed en de onge
regelde eigenliefde is de bron van elke niet-regelmatige daad. Er zijn 
geestelijken, edelen en burgers, die niet leven zooals het behoort, hun 
plichten niet nakomen en niet genegen zijn tot den dienst van God, 
koning en algemeen welzijn (blz. 49-53). Het ware geneesmiddel 
bestaat in het nederig ontvangen van onderricht door de ware Kerk. 
Men moet één zijn in het geloof en in gehoorzaamheid aan den vorst. 
Allen, zonder uitzondering, moeten hun plichten vervullen. 

Dezelfde gedachten ontwikkelde De Wignacourt nog eens in 1594 
in een lied op den dood van Margaretha van Parma. Allerlei kwaad, 
zooals dronkenschap, hebzucht e.d. benevens de ketterij zijn schuldig 
aan den opstand. Van de overwinning van dit kwaad hoopt hij het 
einde53). In de „ΔΕΓΝΩΣΙΣ"5 4) van 1598 gaf hij een berijmde 
samenvatting van het „Discours"; na het verhaal der feiten (blz. 
2v-5r), volgt een uiteenzetting over de oorzaken van de rampen: af
keer van God, hebzucht, misbruik van rijkdommen, veronachtzaming 
van de rechtvaardigheid. Met een oproep om zich tot God te wenden, 

5 3) G. ELLINGER : Geschichte der neulateinischen Lyrik in den Niederlanden 
vom Ausgang des fünfzehnten bis Beginn des siebzehnten Jahrhunderts. Berlin 
und Leipzig, 1933, blz. 271-272. 

" ) KNUTTEL, t.a.p., no. 1024. 
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de ondeugden af te leggen en zich aan Filips' goedertieren en zacht
moedig bestuur te onderwerpen, eindigt het stuk. 

Wij zagen, dat Oranje bij de katholieken in het uiterste Zuiden 
allerminst gunstig stond aangeschreven. Toen Balthasar Gerards zijn 
daad had volbracht, poogde men in Keulen zijn zaligverklaring van 
Rome te verkrijgen. Algemeen beschouwde men hem in de Rijnstad 
als martelaar voor zijn geloof en weldoener van het land. Zoo was 
het ook in de zuidelijke Nederlanden. De titel van het „Claer Bewijs, 
dat den Prince van Orangien de oorsake ende iersten oorspronck is 
gheweest van deze langduerighe allende ende tweedrachticheyt" 56) 
zegt zonder meer al genoeg. Oranje is dubbelhartig ; hij heeft den 
godsdienst vrij gelaten en daarmede de tweedracht gebracht. In 1572 
liet hij „als een ervaren machavelist ( !)" den Raad van State ge
vangen nemen (blz. Cjv). Schrijver eindigt met een oproep om allen 
de wettige proscriptie te volbrengen, zooals Jean Jaureguy reeds 
getracht heeft te doen. Zoo'n monster moet uitgeroeid worden (blz. 
Eiijv). 

Na den dood van den Prins schreef de Luiksche vicaris-generaal 
Laevinus Torrentius aan zijn bisschop Ernest van Beieren, dat 
Oranje door misdaad en trouweloosheid de macht van de magistraten 
aan allermisdadigste lieden had gebracht. Daardoor waren de goe
den, alhoewel meer in getal, in hun macht56). Denzelfden dag — 
29 September 1584 — zond hij aan J. F. Bonomi, pauselijk nuntius 
bij den keizer, eenige verzen over den Prins „want ik zelf, die dien 
tyran altijd gehaat heb, heb den tyrannendooder niet ongeprezen 
voorbij kunnen gaan" " ) . Twee dagen later, den eersten October, 
stuurde hij die verzen ook aan kardinaal Antonius Caraffa38). Het 
gedicht ter eere van B. Gerards werd tusschen de „Poëmata Sacra" 
in 1594 uitgegeven50). Te Douai verscheen al in Augustus bij Jan 
Bogard „Le glorieux et triomphant Martyre de Balthazar Gérard", 
een zeldzaam boekje, waarvan men geen exemplaar meer kent60). 
Op blz. xlii leest men het volgende grafschrift: 

„Cy gist qui se plaisoit au fer, au sac, au feu, 

ï 5) KNUTTEI, , t.a.p., no. 648. 
5 β ) Zie BULLET. COMM. ROY. H I S T . I l l * (1863), blz. 285. 

" ) Zie t.a.p., I I I e (1864), blz. 456-457. 
5 8 ) Ta-p. , I l l 1 1 (1870), blz. 210-211. 
5 β ) Antverpiae, 1594, blz. 308-312. 
6 0 ) R. F R U I N : De oude verhalen van den moord van Pr ins Willem I. In : 

V.G., I I I , blz. 87-88. 
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Effronté contempteur des hommes et de Dieu : 
Hérétique, tyran, sacrilège, parjure, 
Peste de l'univers, le monstre de nature, 
Ardant tison d'enfer, du grant Dieu le courroux, 
Digne d'estre jecté aux courbeaux et aux loups" a l ) . 

Het gedicht van Theodoor Gualter van den Bossche β 2) is eenigszins 
gezwollen en theatraal van toon. Schrijver vergelijkt Gerards met 
Cyprianus en Scaevola (biz. A8

r"v). Gij hebt U, zoo spreekt hij hem 
aan, vrijwillig voor Christus geofferd, opdat de Nederlanden zouden 
leven en den vrede genieten (blz. B8

V). Ja, 

„Optat Alexander Famesius, inclytus Heros 
Pontificis jussu, divum referaris in album 
Martyre quem constat dignam meruisse coronam" (blz. C 1

r ). 

Gij zijt martelaar, evenals Theodorus, Johannes de Dooper, Lam-
bertus en Thomas van Kantelberg, die ook tyrannen weerstonden en 
een wreeden dood stierven. Zelfs ziet de auteur al ter eere van zijn 
held een kerk gebouwd worden (blz. C/). 

Hierbij willen wij het laten. Er zouden meer namen te noemen 
zijn van personen, die Balthazar Gerards prijzen e 3 ) . Doch dit is wel 
voldoende om een indruk te krijgen van de gedachten der katholieken 
over Oranje. Wij behoeven dus niet verwonderd te staan over wat 
wij van hem zullen lezen bij de auteurs over den opstand. Zij schreven 
de algemeen geldende opinies neer. 

Toen de oorlog, na den val van Antwerpen, steeds meer naar het 
Noorden werd verplaatst, kon ook het geestelijk leven in Vlaanderen 
en Brabant weer gaan opbloeien. Die bloei was zoo snel, dat de 
waalsche gewesten weldra slechts een plaats van tweeden rang in
namen. De pamfletten waren voortaan afkomstig van dietsch-spre-
kenden en daarom — met een enkele uitzondering — ook in het 
dietsch gesteld. Een van de zeldzame uitzonderingen zijn de hoogst 
eigenaardige producten van Leo de Meyere, licentiaat in de rechten, 
sinds 1599 proost van de St. Pharaïlde te Gent. In 1615 verhuisde 
hij naar Harlebeke, waar hij 28 December 1630 overleed. In 1594 

" ) DUTHILLOEUL, t.a.p., blz. 29-30. 
e2) In honorem inclyti herois, Balthasaris Gerardi , . . . Carmen : . . . (KNUTTEIV, 

t.a.p., no. 694). 
68) Zoo is er b.v. ook nog een lied ter eere van hem, afgedrukt door J. VAN 

VLOTEN: Nederlandsche Geschiedzangen, 2 dl. Tweede druk. Amsterdam, 1864; 
II, blz. 285. 
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publiceerde hij bij de aankomst van aartshertog Ernest van Oosten
rijk een toespraak, die hij de stad Antwerpen liet houden, onder den 
titel: „Prosopopèe d'Anvers à la bienvenue du serenissime prince 
Ernest . . . . " e 4) . Schrijver prijst Ernest als dengene, die de Turken 
heeft verslagen. Alva was de geneesheer, die de kanker kwam uit
snijden en het land genezen. De ijzeren hertog is in zijn oogen de 
uitvoerder van Gods wetten en de beschermer van den godsdienst. 
Don Juan was een tweede Atlas. De houding van De Meyere ten 
opzichte van Oranje is geen andere als die wij van zoovelen ken
nen β β ) . In 1598 liet hij zich opnieuw hooren in een gewild-„huma-
nistisch" gedicht: „Poeme. Ad vis pour la paix de la Belgique. A son 
Altesse" β β ) . Het is een wonderlijk mengsel van allegorie en mytho
logie, vol snorkende frasen. Uit het Zuiden nadert het vreeselijke 
oorlogsmonster. Het wil geen kwaad, doch bereidt den weg voor den 
vrede. Aan zijn rechterzijde gaat de Godsdienst met kruis en mijter, 
achter hem Justitia. Daarachter, ofschoon gij het nog niet ziet, volgt de 
Vrede, door een wolf en een schaap in hetzelfde tuig voortgetrokken. 
Dan komt nog de Raad, die het monster op de vlucht drijft (blz. A21-
A / ) . Dat gedrocht nu is de burgeroorlog, door God losgelaten tot 
straf voor de beleedigingen, Hem aangedaan. Eindelijk zijt gij, Al
bertus, er nu bijna in geslaagd het te temmen (blz. Bir"v). Bezet nu 
met Uw vloot en troepen de havens der Hollanders. Dan kunnen zij 
geen handel meer drijven en is spoedig de bron van hun rijkdom 
opgedroogd (blz. Вз ). Het verarmde volk zal dan de zware belas
tingen niet meer kunnen opbrengen, die het nu reeds het vel van de 
beenderen halen (blz. B/). Engeland zal zich er niet aan wagen de 
rebellen te helpen. Filips zal grootmoedig vergeven (blz. 64™). Na 
deze uiteenzetting verandert plotseling het tooneel van handeling. 
Wij bevinden ons op den in nevelen gehulden Olympus en zijn aan
wezig bij een vergadering der nectar-drinkende hemelingen. Jupiter, 
wetende dat er een einde aan moet komen, heeft de goden bijeen 
geroepen en hun de bepalingen van het Lot medegedeeld, dat nu de 
ellende der Nederlanden moet ophouden. Daarom zendt hij zijn 
dochter Vrede naar beneden met Geluk, Rechtvaardigheid en Gods-

e 4 ) Het boekje zelf hebben wij niet kunnen inzien. E. GACHET : Un poëte 
belge oublié 1594-1630. I n : Trésor National 1 (1842), blz. 316-335 gaf er een 
uittreksel аік Het boekje van J. BERNARTIUS : De Lirani oppidi ab Hollandis 
occupati,... liberatione Commentariolus (KNUTTEL, t.a.p., no. 940), levert niets 
nieuws en is van geen belang. 

" ) CACHET, t.a.p., blz. 321-331. 
0 0) KNUTTEL, t.a.p., no. 1026; 1027. 
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dienst (blz. Cir"v). Mercurius moet hun komst gaan aankondigen en 
krijgt twee boodschappen mee: één voor de Nederlanden, één voor 
Filips. Het volk zal hij voorhouden, dat het vergiffenis moet vragen. 
De koning zal zeker zijn goedheid betoonen, de soldaten doen ver
trekken en ieder laten leven volgens zijn geloof. Laat men niet het 
oor leenen aan menschen, die zeggen dat Filips wraak zal nemen. 
Helpt dan mee om Engeland te veroveren, dan hebt gij ook geen 
last meer van de engelsche zeeroovers. Overwinnen zult gij Filips 
toch niet, waarom dan nog getalmd met den vrede? (blz. CV-C/). 
In het Escuriaal zal Mercurius Filips aansporen zijn onderdanen 
met open armen te ontvangen en genadig gezind te zijn. Zonder 
leider zal het volk immers niet nog eens opstaan (blz. О^-Ог"). 

Deze roep tot Holland om vrede te sluiten kreeg een hoonend ant
woord uit het Noorden van Jean François le Petit, den schrijver van 
de „La grande chronique ancienne et moderne de Hollande.. . ." 
(Dordrecht, 1601) β τ ) . Het „Responce" is wat lang, doch vlot en 
uiterst scherp geschreven. Le Petit betreurt het, dat De Meyere niet 
zegt hoe het monster ontstaan is: namelijk uit de hersens van de 
Jezuïeten. Paus en koning waren de peetouders (blz. Аг™). Veront
waardigd, maar tevens trotsch op de macht van de jonge Republiek, 
wijst hij de dwaze gedachte af, als zou Spanje zonder meer de havens 
kunnen bezetten en den handel verhinderen. Hij gaat dan over op 
de godenvergadering en houdt een welkomstrede ter eere van Vrede. 
Maar Mercurius mag dan geen geruchten brengen ; anders wordt hij 
niet toegelaten (blz. ï V - B / ) . Na een uiteenzetting over de holland-
sche staatsinrichting, waarin hij er telkens op wijst dat de Heeren 
Staten geen minne geuzen zijn, weigert hij den vrede met een beroep 
op het adagium : „fides haereticis non servanda". Hij roept de inqui
sitie in herinnering, de felle plakkaten, de slavernij van Brabant, 
Vlaanderen, Atrecht, Henegouwen. Alle onderhandelingen zijn 
slechts bedrog geweest (blz. Сзг-02 ). Le Petit daalt vervolgens in 
allerlei bijzonderheden af, teveel om op te noemen. O.a. verwijt hij 
aan de Sorbonne, dat zij van vorstenmoordenaars heilige martelaren 
maakt, bijvoorbeeld Sint Balthazar Gerards! (blz. F ^ ) . 

In tegenstelling met de houding in de voorgaande periode — die wij 

0 7 ) Responce au poème d'advis pour la paix Belgique composé par Léon de 
Meyere d ' A n v e r s , . . . Zie [ F . VAN DER HAEGHEN : ] Bibliotheca Belgica 
I è r e Série, Gand, 1880-1890; blz. L 54з. I n F . P R I M S , M. SABBE e.a. : Rubens 
en zijne eeuw. Brussel, 1927, heeft M. Sabbe ook L. de Meyere besproken (blz. 
111-121). Hi j schreef evenwel slechts het artikel van Cachet over, zonder hem 
te noemen. Daardoor wist hij niet, dat schrijver van de „Responce" L e Petit was. 
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tot ongeveer 1584 lieten loopen — raakt men nu veel meer met elkan
der rechtstreeks in polemiek. De pamfletten van De Meyere en Le 
Petit staan in dit opzicht waarlijk niet alleen. Daar is het „Nyen Jaer 
voor die van Hollant" β 8 ) . Schrijver betoogt, dat de oorlog zoolang 
zal duren als er een Spanje bestaat. Waarom moeten wij eigenlijk 
voortdurend vechten? Kunnen wij dan geen vrede sluiten? 

„Moet Belgica dan altoos blijven beschaemt/ 

Ende onder den boosen Mars geduerich booghen? 

Dunct u dat sulcx onder landsaten wel betaemt? 

Kanmen dit langer aensien met goeden ooghen?" (blz. a 4

v ) . 

Gij Hollanders zijt steeds de oorzaak ervan, dat wij schade hebben. 
Wij komen U tegemoet en gij weigert steeds. „Thoont eens dat ghij 
tVaderlant nyet en hebt leet" (blz. a / ) . Blijven wij onder elkaar 
twisten, dan vallen wij beiden nog eens ten prooi aan een buiten-
landsch vorst (blz. bi r). Keer toch terug tot Uw goedertieren vorsten. 
Hardnekkigheid, waaronder heel Europa lijdt, valt immers niet te 
prijzen. Sluit toch vrede (blz. b iijr). 

In 1602 verspreidden de Staten-Generaal in het Zuiden een oproep 
aan de bevolking om zich bij de Republiek aan te sluiten. De brief 
vond een „Beantwoirdinge" β β) door een onbekenden auteur, die zich 
afvraagt, waarom het Zuiden nu ineens op dergelijke voorstellen zou 
ingaan, nadat het zelf het Noorden al zoo dikwijls had uitgenoodigd. 
De Staten hooren zich het argument toevoegen, dat zij hun beloften 
toch niet houden, dat zij oorzaak zijn van het feit, dat de vreemde
lingen in het land zijn, dat zij tyranniek optreden door de privileges 
niet na te leven — iets wat zij juist aan de Spanjaarden verwijten — 
en het katholicisme verbieden „daerinne het Landt van outs gehult / 
ende zijlieden gheboren zijn / " (blz. Сз ) en de geestelijken verjagen 
en vermoorden. Over onze belastingen behoeft gij niets te zeggen 7 0 ) , 
want zie maar hoe zwaar zij bij U zijn (blz. Ст^Са1")· Weet gij wel, 
dat gij opstaat tegen de rechtmatige vorstin Isabella, de door God 
aangewezen overheid? De spaansche macht dient niet om ons te 
onderdrukken, maar om ons te beschermen „ende om het gemeyne 

ββ) KNUTTEL, t.a.p., no. 1161. 
β 9) KNUTTEL, t.a.p., no. 1196. 
T0) Inderdaad waren de belastingen in het Zuiden zeer hoog. Het „Verhael 

van een Tsamen-sprekinge / gehouden tusschen een Courtisan oft Houelinck ende 
een Borgere / nopende den tegenwoirdighen staet van Nederlant" (KNUTTEL, 
t.a.p., no. 1170), behandelt dit onderwerp om de burgerij gerust te stellen en 
meer offervaardig te maken. 
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landt door feyte van wapenen (in dyen het anders niet wezen en 
mach)" (blz. Сзт) onder de gehoorzaamheid van den natuurlijken 
vorst te brengen. De auteur eindigt met een oproep tot wederzijdsch 
begrijpen. Laten wij verhoeden, dat wij alletwee door een grootere 
opgeslokt worden. „Wij zijn lantsaten / allegader Nederlanders / 
broeders ende susters / vrienden ende magen / iae een bloet ende 
vleesch door menichfuldiche alliantien onder den anderen gemengt / 
Waromme willen wij dus blijven rasen? Zijn wij lief f hebbers 
des Vaderlants / zijn wij warachtighe Nederlanders / laet ons metter 
daet thoonen / dat wij het lant lief f hebben / laet ons het selve tot 
ruste ende vrede brengen / het en sal noch u lieden noch ons schade-
lik wezen/ende zullen alle zaecken naer gelegentheyt wel connen 
behandelt worden" (blz. E i " ) · 

De populaire, vurige Jezuïet Johan David (geboren 1545 te Kort
rijk; overleden 1613 te Antwerpen) wendde zich eveneens met een 
scherp sarcastisch, vloeiend geschreven gedicht in den vorm van een 
samenspraak tusschen een trompetter en een tamboerijn tegen den 
brief uit het Noorden71). Tevergeefs, zegt hij, poogt gij ons van de 
wettige vorsten af te trekken. Het volk geeft liever het leven voor 
hen, 

„Wel wetende / dat zij voor God en voor mensche 
Ons zijn verleent ten rechten wensche / 
Dat tlandt hun toebehoort met allen rechten / " (blz. B^) . 

Gij zelf liet Filips II indertijd den eed ter handhaving van privileges 
en religie afleggen. Maar Calvijn liet U afvallen van het oude geloof, 
gij werd meineedig en zijt de oorzaak van den oorlog en zijn ellende. 
Ook hier het argument, dat de Hollandsche regenten feitelijk mis
dadigers zijn en hun beloften nooit nakomen. Zij verwijten ons dat 
wij vreemde troepen hebben; en zelf dan? Daarom: 

„Lieuer doot-vechten / en al te waghen : 
Dan Geus te werden ten eeuwighen daghen" (blz. Cïijr). 

Andere geschriften voegen aan de polemiek weinig nieuwe argu
menten toe. De zoogenaamde brief 72) van een katholiek uit Holland 
wijst vooral op de onderdrukking van de Kerk en den uitgeoefenden 
gewetensdwang 73) ; op de zware belastingen, die zijn geloofsgenoo-

71) KNUTTEL, t.a.p., no. 1197. Zie BIBLIOTHECA BELGICA, t.a.p., blz. D 1371. 
" ) KNUTTEL, ta.p., no. 955. 
73) Zij eischen b.v. twee valsche eeden, zegt hij, „als te weten eedt van ge-

trouwicheyt den rebellen Staten / ende Landen / ende abiuratie van onsen na-
tuerlycken Prince" (blz. Ciijr). 
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ten tegen hun geweten moeten opbrengen. De adel gaat geheel ten 
gronde „ende in stede van goede polytie / welck is Monarchia, oft 
Aristocratia opstaet een warachtige Cacistocratia welck is een tyran
nisch regiment / daer die booste ende slechtste regeren / ende die 
beste verdruct worden" (blz. D iijr). Ook een edelman, die van zich
zelf zegt den slag bij Nieuwpoort te hebben bijgewoond en Olden-
barnevelt en den engelschen gezant Temple te kennen, valt den staats
vorm der Republiek aan. „Moghelijck heeft ν eenen lust bevaen om ν 
te stellen in eene ghemeyne-heerschappye oft republijcke / ghemerckt 
ν den over-vorstdom teghens therte gaet : wel aen / wat salt wesen / 
een wtghelesen bestieringe der erentfester oft cloeckster mannen / 
d'welckmen Aristocratie ; oft een beuel van ettelijcke moet-willighe / 
datmen Oligarchia noemet? nochtans denck ick dat ν de gemeyne 
regeringhe Democratia beter sal behaeghen / maer wacht ν dattet 
int leiste gheen sinneloose ende wetteloose ouerweldinghe Ochlocratia 
en worde" 7 4 ) . 

Het wordt tijd dit overzicht te eindigen. Het was noodig om aan 
de hand van een aantal pamfletten — waarvan wij noodzakelijk den 
inhoud moesten weergeven — eenig begrip te krijgen van gedachten, 
die onder de katholieken leefden. Als resultaat zien wij, dat er in 
die blauwboekjes twee groepen vallen te onderscheiden : die van vóór 
=t 1585, afkomstig uit de waalsche gewesten, en die van na =t 1585, 
afkomstig uit Vlaanderen en Brabant. De eerste groep vindt als 
plaats van uitgave vooral Douai, de tweede Antwerpen. De dietsch-
sprekende auteurs brengen dikwijls dezelfde argumenten en verwij
ten naar voren als de fransch-sprekende, zooals bijvoorbeeld van 
ketterij en meineedigheid. Herhaling daarvan is overbodig. Uiteraard 
staat Oranje, die al lang dood is, wat meer op den achtergrond. In 
zijn plaats treden nu de Staten of de Hollanders in het algemeen, die 
als tyrannen, als de schuldigen aan den oorlog en als ketters worden 
aangezien. Er komen redeneeringen op, die — al mogen zij dan al 
eens ooit een keer uitgesproken zijn — als bijna nieuw zijn te be
schouwen; zij worden voortdurend herhaald. Zoo wordt den hol-
landschen regenten bij voorkeur hun afkomst verweten: zij zijn lie
den van zeer laag allooi enz. Men legt den nadruk op de hooge be
lastingen in het Noorden, zoodat daar niet alles goud is, wat er blinkt. 

74) D E N V REEDSAMEN HOLLANDER. Inhoudende een waerschouwinghe aen de 

geune die noch in waepen syn. Gedruckt int laer 1600 (KNUTTEL, t.a.p., no. 
1155), blz. D,,*. 
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Men schuift naar voren, dat de spaansche koning of de aartshertogen 
de „natuerlycke Princen" zijn en dat Filips indertijd had bezworen 
den bestaanden katholieken godsdienst — die toch inheemsch was 
en door ieder werd beleden — te zullen handhaven. Men toont zich 
afkeerig van de „democratie" in het Noorden en houdt de monarchie 
voor den besten regeeringsvorm. Dat is trouwens in het Zuiden de 
algemeene houding; men wenschte de monarchie met eenigen volks
invloed75). Daarentegen begint het idee te verdwijnen, dat eigen 
zondigheid oorzaak van de rampspoed is. Omstreeks 1600 verschij
nen er verschillende vredesoproepen ; de polemiek gaat over en weer. 
Er is dan een contact, dat er voordien niet of nauwelijks was. Het 
in het Zuiden bestaande gevoel te leven in een gemeenschap van bloed 
en bodem met het Noorden, te behooren tot hetzelfde volk en be
woners te zijn van hetzelfde vaderland, draagt daartoe wel het 
zijne bij. 

Met dit al geeft men nooit rechtstreeks antwoord op de verzets-
theorieën. Dat is een gewoon verschijnsel van den pennestrijd uit die 
dagen. Men kaatst elkander den bal toe. Op de beschuldiging, dat 
de vreemdelingen — en soms ook Filips zelf — oorzaak zijn van de 
troebelen, antwoordt men, dat niet de spaansche koning, doch Oranje 
— en meer in het algemeen: de ketterij en allen, die haar aanhan
gen — de verzetplegers zijn. Zíj hebben het land in het ongeluk 
gestort. De meer religieus aangelegde auteurs beschouwen dan den 
oorlog als straf Gods voor bedreven kwaad. 

§ 2: DE ATRECHTER HUMANISTEN-KRING EN DE 
KATHOLIEKE GESCHIEDSCHRIJVING 

OVER DEN OPSTAND. 

Wij wijdden de voorgaande paragraaf aan de opinies der katho
lieken over den oorlog, om met de kennis hiervan toegerust hun 
schrijvers beter te kunnen begrijpen en waardeeren. Aanvankelijk 
waren er weinig katholieken in het Zuiden, die de belangrijke gebeur
tenissen van hun tijd te boek stelden, laat staan uitgaven. Men hield 
voornamelijk een aantal plaatselijke kronieken bij of verhalen betref
fende een of ander feit. Deze liggen evenwel niet in ons veld van 
onderzoek. Werken, die het geheel van den opstand overzagen, ver
schenen pas omstreeks 1600 of daarna. Dat wil niet zeggen, dat men 

" ) Zie V. BRANTS : La Belgique au XVII e siècle. Albert et Isabelle. Études 
d'histoire politique et sociale. Louvain-Paris, 1910, biz. 31 vlg. 
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vóór dien tijd volstrekt werkeloos bleef. Lipsius geeft in een gedicht 
tot Petrus Divaeus, den bekenden geschiedschrijver over Brabant en 
Leuven, te kennen, dat deze zich met een geschrift over den burger
oorlog bezig hield 7 e) . Men weet echter niet, wat er van geworden is. 
Jn 1584 overleed te Delft Johannes Asseliers, sinds 1577 secretaris 
van de Staten-Generaal, die een geschiedenis van den opstand tot 1584 
achterliet. Het manuscript blijkt in de 18de eeuw verloren te zijn en 
is nog niet teruggevonden 77). Al was Divaeus dan katholiek en Asse
liers waarschijnlijk eveneens aan het oude geloof trouw gebleven, 
beiden stonden aan de zijde van Oranje. De ons reeds bekende Lae-
vinus Torrentius daarentegen was een heftig vijand van den Prins. 
Ook hij wilde een „commentarius" vervaardigen. Het plan daartoe 
had hij al in 158478); tien jaar later was een gedeelte — tot de in
name van Maastricht in 1579 — voltooid; hij zond het aan den kan
selier van Gelre, Willem Cripius, die het op zijn beurt weer ter 
inzage moest geven aan Verreyken, audiencier van den Geheimen 
Raad70). Het geschrift van Torrentius heeft nooit het licht gezien. 

7e) J. LIPSIUS : Musae errantes. Antverpiae, Apud Joannem Keerbergium 
MDCX. Op blz. 13 : „Ad Petrum Divaeum Historiae Belgicae scriptorem. Elegia 
in laudem Propertii. 

Dum tibi civilis scribuntur bella tumultus, 
Et pugnata mea praelia pro patria; 

Atque ita sim salvus, priscos aequalis honores, 
Sint modo ne scriptis tempora iniqua tuis". 

Divaeus was in 1535 te Leuven geboren. Hij schaarde zich naderhand aan de 
zijde van Oranje en werd zoodoende pensionaris van Brussel (1578-1579). 
Nadat hij zich nog voor Oranje en Mathias had verdienstelijk gemaakt over
leed hij in 1581 als raadslid-pensionaris van Antwerpen (BIOGR. NAT. BELG., 

s.v. Dieve). 
77) Zie D. PAPEBROCHIUS : Annales Antverpienses. 5 dl. Antverpiae, 1845-

1848; IV, blz. 226-227. J. Β. VERDUSSEN (f 1773) : Annales Antverpienses ab 
anno 1500 usque ad annum 1624, III , fol. 76r (Brussel, Kon. Bibl., Cod. 17243). 

7 β) Den Isten October schrijft hij aan kardinaal Antonius Caraffa te Rome: 
„Quo si praeter spem probari istic intellexero, duos in eundem tyrannum 
[Oranje] epigrammatum sive elegiarum libros, ас praeterea de rebus Belgicis 
usque ad Ioannis Austriaci mortem commentarium in lucem exire permittam" 
(Bull. Com. Roy. d'Hist., I l i 1 1 , 1870, blz. 210-211). 

7 9) Den Men Juli schreef Torrentius aan Verreyken : „S.P. Mitto per secre-
tarium meum istuc venientem literas ad Cancellarium Gelriae, D. Crupium, qui-
bus eum moneo, ut commentarium meum de tumultus Belgici initiis usque ad 
captum Traiectum, ea qua a me commodatum fide accepit, restituât. Superest ut, 
quod mihi pollicitus es, literas tradì cures, de quo non dubito...". Op denzelfden 
dag richtte hij zich tot Cripius in de volgende bewoordingen : „Cum postremum 
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Het is wel aardig in verband hiermede in herinnering te brengen, 
dat de historicus Michael ab Isselt zijn boekje „De oratione et medi-
tatione" van 1588 aan hem had opgedragen en ook de „Poëmata 
sacra" van Torrentius las; met Cripius was hij eveneens bekend. 

Het eerste geschiedboek van katholieke zijde — en dan nog maar 
over het „Voorspel" — zag in 1587 het licht onder den naam: „De 
initiis tumultuum belgicorum ad Serenissimum D.D. Alexandrum 
Farnesium Parmae et Placentiae Ducem Libri Duo" (Duaci, Ex 
officina loannis Bogardi M.D.LXXXVII). Florentius van der Haer, 
de auteur ervan, heeft hiermede slechts lof geoogst. Reeds Ab Isselt 
prees stijl en inhoud van het boek80), dat hij zoo ruim voor eigen 
werk gebruikte. Paulus Meruia, zelf bezig aan een „Epitome" van 
1555 tot 1567 en vriend van Florentius, had waardeering voor den 
vorm, doch vond overigens, dat de auteur te veel naar één partij 
overhelde81). De pauselijke nuntius te Brussel, Guidi di Bagno, be
treurde het in 1622, dat zoo'n belangrijk werk niet was voortge
zet 82). De groóte humanist Jean Dupuys gaf vanuit Parijs aan Joh. 

apud me esses Antverpiae, memini me tibi commodasse de bello nostro Belgico 
usque ad captum Traiectum commentarium, sive orationem inscriptam his qui 
de pace facienda tunc Coloniae convenerant, sperans eundem paucis diebus te 
mihi redditurum. Quod hactenus factum non est, et cum repente praeter opinio-
nem hinc profectus esses, paene in oblivionem abiit. Illud porro cupio, ut ad 
Audientiarium Verreikium, communem amicum nostrum, Bruxellam certo ac 
noto tibi nuncio remittas. Nam si pereat, difficile erit ex schedis, quas adhuc 
servo, restituere, nec laborem mea jam fert aetas; remitte igitur quam poteris 
citissime simul ac tutissime. Eius loco poemata mea, et auctiora et emendatiora, 
brevi recipies. Sunt enim sub praelo proximis diebus proditura. Vale, amicitiae 
nostrae perpetuo memor" (Brussel, Kon. Bibl., Cod. 15704 = Brieven van 
Torrentius, fol. 439v). 

β 0) M. AB I S S E L T : Sui temporis historia (1602), biz. 10; 80; 114. 
β1) S. Ρ. HAAK : Paulus Merula. Zutphen, 1901, biz. 80. Meruia schrijft uit 

Leiden, 14 Juli 1600, aan Mart. Lydius : „ . . . tibique gratias ago de transmissa 
mihi, in dierum aliquot usum, Florentii Verharii, historia Belgica. Autorem 
aliquando novi, quum, nescio quid rerum ageret hic in Hollandia ante biennium 
aut circiter. Foetus ejus nunquam videram, quem ab eo scriptum ordinibusque 
provinciarum, quae regem Hispaniae principem agnoscebant, oblatum, intelligo, 
ab iisdem valde diminutum, exturbatis inde, quae, secretiora, vulgo nondum nota 
esse debebant. Opus non possum non laudare; displicet solum illud, quod alteri 
parti sit addictior suisque plus aequo tribuit affectibus. Vir doctus est, in repú
blica bene versatus et, quem pauca latuerunt. Stilus eius torsus est et bene 
politus..." (N. v. o. MONDE : Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en sta
tistiek van Utrecht 7, 1841, blz. 245-246). 

82) B. DE MEESTER : Correspondance du nonce G. F. Guidi di Bagno (1621-
1627). Bruxelles-Rome, 1938, blz. 196, nt. 3. 



145 

Caspar Gevartius te Antwerpen te kennen, dat Van der Haer „avec 
louange et approbation des deux parties" had geschreven 8 3) . Hugo 
de Groot prees den Rijsselschen kanunnik, Hooft daarentegen meen
de voor zijn eigen geschiedwerk geen nut van hem te zullen heb
ben 8 4). Bakhuizen van den Brink en vooral Fruin lieten zich even
eens prijzend over hem uit8 5) . 

Zooals mén uit den titel reeds kan zien, is het verhaal over het 
begin van den opstand opgedragen aan Alexander Farnese. Van der 
Haer koesterde een groóte vereering voor hem; klaarblijkelijk had 
hij verplichtingen jegens den hertog 8 β ). Eén zoo'n verplichting is ons 
bekend: 8 Mei 1584 onderteekende Parma te Doornik het stuk, waar
bij aan Van der Haer een kanunnikzetel te Bergen in Henegouwen 
werd toegekend87). Nu wilde schrijver zijn dank toonen door een 
verhaal samen te stellen van het bestuur van Margaretha, Alexan
der's moeder. Zij was in Januari 1586 overleden. In dat jaar bood 
Vignacurtius den hertog zijn verzen ter eere van haar aan en in dat 
zelfde jaar was Florentius bezig met zijn geschiedboek88). 

Hij schijnt twee redenen te hebben gehad om den tijd van de land-
voogdij van Margaretha ter beschrijving te kiezen. In de opdracht 
van het eerste boek prijst hij Alexander Farnese als een goed veldheer 
en goed bestuurder tevens, die het heil van zijn onderdanen nastreeft. 
Sinds hij zijn bewind had aanvaard, was aan de ketterij een halt toe
geroepen. Er zou iemand moeten opstaan om dit alles van den dood 

89) Dupuys aan Gevartius, 16 Aug. 1629 : „Monsieur Grotius nous a baillé 
de vostre part l'histoire de vostre pays de Nie. Burgundius, dont il vous remercie 
et fait grand cas pour les qualités, que me marque-il retrouver en cet autheur. 
Van der Haer avoit desia traitté cette mesme partie d'histoire avec louange et 
approbation des deux parties.. ." (Brussel, Kon. Bibl., Cod. 5988 = Brieven 
aan J. С. Gevartius, fol. 118r). 

β*) H. С. A. MULLER : Hugo de Groot's „Annales et Historiae". Utrecht, 
1919, blz. 114-115. 

8 S) R. С BAKHUIZEN VAN DEN BRINK : Cartons voor de geschiedenis van den 
Nederlandschen vrijheidsoorlog. 3e druk. 2 dl. 's-Gravenhage, 1891-1898; I, 
blz. 4. FRUIN o.a. : V.G., VII, blz. 304 : „wiens inderdaad meesterlijk en on
schatbaar boek, dat wij nog heden ten dage met vrucht bestudeeren". 

8 e) Dat zou men concludeeren uit het slot van de opdracht van het tweede 
boek : „vicit tot mihi negotiis testata tua virtus, vicit illa tua bonitas" (ed. 1640, 
blz. 37). Wij gebruiken steeds de uitgave van 1640. 

8 7) Vermeld in MESSAGER DES SCIENCES HISTORIQUES 31 (1863), blz. 457. Het 

stuk zelf te Brussel, Alg. Rijksarchief, Papiers d'État et de l'Audience, no. 2603, 
Requêtes 1584. 

ía) D E INITIIS . . . , blz. 203. 
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van Don Juan af voor het nageslacht op schrift te zetten. Wat er 
gebeurd is, vereischt evenwel zooveel, dat nauwelijks één historie er 
voor voldoende zou zijn (blz. 33-34). Zoo'n historie schrijven is zeer 
lastig voor één persoon. „Indien ik evenwel aan die zaken overvloed 
zou hebben, die noodig zijn voor zoo'n groóte onderneming, dan zou 
ik nooit dulden, dat men lang van deze, zoo groóte vrucht zou zijn 
verstoken." Daarom beschreef hij alvast den tijd van Margaretha. Dat 
is nuttig voor hen, die wellicht in de toekomst materiaal zouden ver
zamelen om Uw daden te boek te stellen (blz. 35-36). De tweede reden 
is, dat Van der Haer Margaretha's houding en daden, met name haar 
politiek beleid ten opzichte van de consistoriën en de verbonden edelen, 
aan haar zoon tot voorbeeld wil stellen. Dat is, meenen wij, duidelijk 
te zien aan wat hij bijna op het einde van zijn boek zegt. Gij ziet wel 
— aldus besluit hij het jaar 1566 — wat er zooal is gebeurd. De 
consistoriën en predikanten wilden slechts, na omverwerping van het 
katholicisme, hún staat invoeren. Toen dit lastig ging, poogden zij 
nu eens opheffing van de strenge wetten, dan weer vrijheid van 
prediken of godsdienst te verkrijgen. Inmiddels lieten zij geen ge
legenheid voorbijgaan om het oude geloof omver te werpen. De hooge 
adel wilde het volk opruien, opdat de vorst dan hun raad zou aan
vaarden en zij meer macht zouden ontvangen. Maar zoowel het een 
als het ander mislukte : zij hadden niets om den koning aan te bieden 
en konden het volk niet meer in bedwang houden. De leden van het 
compromis, zelf allen ijverige aanhangers van de nieuwe leerstellin
gen, hadden aan de consistoriën en het volk ijdele beloften gedaan. 
Margaretha haatte de predikanten hevig. De lagere edelen — die zij 
besloten had aan zich te binden — verklaarden zich beschermers van 
het volk. Toen de landvoogdes geen ander middel meer zag om orde 
op de zaken te stellen, schoof zij door vage toezeggingen de eischen 
van velen op de lange baan; zij duldde, dat de stadhouders zonder 
haar eigen strikt bevel met de consistoriën overeenkomsten sloten op 
voorwaarden, die hun goed leken, en bond zich zelf met geen enkel 
verdrag. Daarna bracht zij een leger op de been, strafte openlijk 
degenen, die het gezag hadden veracht, en herstelde de vroegere rust 
(blz. 431-433). 

Met deze samenvatting heeft Van der Haer zelf in het kort den 
inhoud van zijn verhaal gegeven. Men volge maar, om dit waar te 
nemen het schema, dat er aan ten grondslag ligt. De verdeeling in 
twee boeken is niet willekeurig. Het eerste boek houdt zich bezig met 
den gegeven toestand, die er is en waaruit de troebelen te voorschijn 
komen. Als inleiding hierop grijpt schrijver terug naar den oorlog 
tusschen Frankrijk en Spanje — in het voorbijgaan vertelt hij ook 
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iets van de ketterijen in de Nederlanden — en Filips' afscheid van 
de Nederlanden in 1559. Op de vergadering van de Staten-Generaal 
te Gent treedt voor het eerst de animositeit tegen Spanje aan het 
licht en ziet men de onderlinge ambities en haat der beeren. De voor
naamste hunner is wel Oranje, die van jongsaf ketter was (blz. 107-
108). Om het verder verloop van zaken te begrijpen, schetst Van der 
Haer dan de staatsinrichting der Bourgondische gewesten, waarbij 
hij opmerkt, dat de adel in zijn geheel genomen katholiek en konings-
gezind is (blz. 123). Na deze inleiding gaat hij over op de oorzaken 
van de troebelen. Hij plaatst ze eerst even bijeen en werkt ze dan uit 
(blz. 130; 151-152). Het zijn er drie, nl.: de vijandschap tusschen 
Oranje en Granvelle; de instelling der nieuwe bisdommen; de ketterij. 
Over het laatste punt weidt de kanunnik wat meer uit. Met oude 
wetten tegen manichaeën en donatisten toont hij aan, dat de vorsten 
steeds de doodstraf tegen ketterij toepasten „quam Panormitanus 
legitimam existimavit" (blz. 153)8e). Hieruit volgt dan, dat de edicten 
van Karel V tegen de lutheranen — ze worden allen opgesomd — 
niets bijzonders zijn. Na aldus het optreden van de wereldlijke macht 
tegen afwijkende leerstellingen verdedigd te hebben, gaat de auteur 
over op de maatregelen van de geestelijke macht. Hij behandelt de 
inquisitie breedvoerig en geeft de pauselijke benoemingsbul voor een 
inquisiteur „e iure scripto moribusque conscriptam" (blz. 161). 

Nu volgt de nadere uiteenzetting van de drie vermelde oorzaken. 
Naar aanleiding van den strijd van Oranje en de edelen tegen Gran
velle spreekt Van der Haer uitvoerig over den Prins. Deze was zeer 
heerschzuchtig. Het kwam zoo ver, dat hij niet alleen het gezag van 
den kardinaal, maar ook dat van den koning niet meer kon verdragen. 
Ten bewijze daarvan citeert schrijver dan een passage uit de Apolo
gie van den Prins van 1580. De bespreking van Oranje's geslacht 
stelt den Prins al evenmin gunstig voor. Uit alles is het duidelijk, 
dat deze de aanstoker is van den opstand. De nieuwe bisdommen als
mede de oprichting van de universiteit van Douai brengen verdeeld
heid in Brabant over de dotatie der bisschoppelijke zetels en over de 
oude rechten van Leuven. Uitvoerig gaat Van der Haer dan na wat 
de ketterij in andere landen doet. Het daar gegeven voorbeeld vindt 
hier gretig navolging, is zijn stelling. Die nieuwe leer beïnvloedt de 
actie der edelen tegen Granvelle. Hier levert de schrijver een prachtig 
stuk werk: van bladzijde tot bladzijde ziet de lezer het conflict 

ββ) Nicolaas Tudeschis (1386-ong. 1450), bijgenaamd Panormitanus, was een 
der grootste rechtsgeleerden in zijn tijd, die verschillende juridische werken 
uitgaf; vgl. GRAESSE, t.a.p., V, blz. 121. 
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groeien, dat eindigt met het vertrek van den kardinaal. Daarna neemt 
de anarchie steeds toe (blz. 274-275). Hiermede is het eerste bedrijf 
geëindigd. Over Margaretha heeft Van der Haer nauwelijks gespro
ken. Voor haar is dan ook des te meer plaats in het tweede boek, dat 
de ontknooping brengt. Hoe zal zij aan den samenloop van omstan
digheden, die in het voorgaande deel is uiteengezet, het hoofd bieden ? 

Het boek begint met het feit, dat de edelen het compromis sluiten, 
waarin zij te kennen geven tegenstanders te zijn van de inquisitie. 
Zij willen dus door hun doen en laten, dat Van der Haer in den 
breede uiteenzet, de bestaande orde op godsdienstig gebied verande
ren. Zij zijn derhalve oorzaak van onlusten en . . . ketters. Zij meenen 
zelfs, dat zij Filips tot concessies zullen bewegen! (blz. 324-325). 
Die verachting van godsdienst en koninklijk gezag verdroeg Mar
garetha niet (blz. 328). En dan volgen de maatregelen, die zij voort
durend neemt in haar strijd tegen de aanhangers van de nieuwe leer. 
Van der Haer gaat telkens uit van de ketterij en laat zien, dat Mar
garetha trouw haar plicht doet door edicten er tegen uit te vaardigen 
en te pogen het katholicisme te bewaren. Haar zoon Alexander kan 
leering trekken uit haar voorbeeld: bestrijd de ketterij, zooals zij 
deed, en handhaaf het gezag. Want de minachting voor het geloof 
en vorstelijk gezag waren, naar de meening van den kanunnik, die 
hij uiteenzette in de opdracht van het tweede boek, de dieper liggende 
oorzaken van alle ellende. Margaretha had beide weten te redden. 
Zij had immers de gewesten vol van ziekten ontvangen, doch het 
kwaad onderkend, de wortel reeds uitgeroeid en daarmede de pro
vincies makkelijker te besturen gemaakt voor de toekomst (blz. 433). 
Met dankbaarheid herinnert schrijver aan die rust. Zoovelen in de 
Nederlanden hadden hun goeden wil getoond en na het verwijderen 
van de oude wortels der ketterijen kwamen de nieuwe godsdiensten 
bloot te liggen. Maar onze zonden konden dit geluk niet dragen : vele 
jaren lang moest de Staat lijden. Moge Alexander een nieuwe ge
neesheer zijn, die naar het voorbeeld van zijn doorluchtige moeder 
met edelmoedigheid en strengheid de waardigheid van het rijk zal 
herstellen (blz. 481-482). 

Uit het voorgaande ziet men wel, hoe groot de vereering van Flo-
rentius van der Haer voor Margaretha en Alexander van Parma 
was. Hij schreef zijn verhaal over het begin van den opstand niet op 
de eerste plaats om de gebeurtenissen zelf, doch als onderdeel van 
de „res gestae" van Alexander Farnese. Tot zíjn verheerlijking en 
die van zijn moeder moest het vooral dienen. 

Daarom, meenen wij, past dit boek uitstekend in den Parma-cultus, 
die vooral na den dood van den schitterenden veldheer-diplomaat valt 
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waar te nemen. De haard daarvan lag in Parma zelf, waar Alexan
der's oudste zoon Ranuccio de gedachtenis van zijn vader tegen laster 
wilde verdedigen. Te Madrid had men den gouverneur-generaal er
van beschuldigd de oorzaak te zijn geweest van den tegenslag der 
Armada Invincibile, zich in de Nederlanden van de koningskroon 
te willen meester maken, de publieke gelden ten eigen bate aan 
te wenden, ja den koning slecht te dienen, e.d.B0). Men weet, dat de 
hertog overleed in den nacht van 2 op 3 December 1592, juist vóór 
hij kon vernemen bij Filips in ongenade te zijn gevallen. De secre
taris van den overledene, Cosimo Masi, zou Ranuccio bijstaan. Masi 
vermeldt het plan om een geschiedenis — tevens rechtvaardiging — 
van Alexander te publiceeren reeds op 19 Augustus 1593. Daartoe 
zouden papieren moeten dienen, die hijzelf en de jonge hertog in 
bezit hadden91). Ruim een maand eerder, den 8sten Mei, had onze 
Florentius zich tot Ranuccio gewend. Hoe groot zijn genegenheid 
voor den gouverneur was geweest, heeft hij — naar eigen zeggen — 
willen toonen in zijn boek, waarin de daden van de grootmoeder van 
Ranuccio door hem zijn beschreven en dat hij nu zendt bij wijze van 
eerbiedsbetuiging voor den geadresseerde, dien hij vroeger eens te 
Brussel en Spa mocht ontmoeten. „Er zijn er zeker onder de dienaren 
van Uwe Hoogheid, die, gevraagd naar mijn eerbied voor Uw vader, 
met genoegen zullen getuigd hebben, wat de waarheid was ; niettemin 
zou ik dit liever zelf bewijzen, indien zich op een of andere manier die 
gelegenheid aan mij zou voordoen", want ten slotte wensch ik niets 
liever92). Men zou zeggen, dat Van der Haer zich nog bezig hield 
met plannen om een geschiedenis van Alexander Farnese samen te 

eo) VAN DER ESSEN, t.a.p., V, blz. 361 vlg. 
" ) A. CAUCHIE et L. VAN DER ESSEN : Inventaire des archives famésiennes 

de Naples. Bruxelles, 1911, blz. XXI-XXII; CCXI. 
β 2) „quantum autem fuerit meum in eum studium, testari hoc meo libello 

sum conatus, quo aviae tuae per Belgium res gestae a me sunt descnptae, quern 
ego pro mea in te observantia tuae Celsitudini transmitió. Sunt in famulatu 
Celsitudinis tuae complures, qui, rogati de meo in parentem tuum studio, libenter 
sunt testaturi, quod res erat; ego nihilominus hoc malim a me praestari, si quo 
eius mihi occasio of ferret; aeque enim mihi tam res ulla ex voto eveniret, quam 
hoc me posse prestare, cuius praestandi tantum me tenet desiderium. Scio quam 
ego ab eius rei facúltate sim destitutus; iuvat nihilominus sic loqui, sic sentire 
apud tuam Celsitudinem, quam opto diutissime bene valere et me tibi. Serenissime 
Dne., aliqua etiam ratione posse probare. Insulis alias Lilla 8 Maii 1593" (Brus
sel, Kon. Bibl., Cod. Π, 3063, fol. 12v-13r. Deze codex is een verzameling van 
allerlei documenten). Prof. Dr. L. v. d. Essen uit Leuven was zoo vriendelijk ons 
op het bestaan van dezen brief te wijzen en een afschrift te schenken. 



150 

stellen. Er is ons evenwel verder niets van gebleken, zoodat wij hier
over geen zekerheid hebben. Toch blijft het merkwaardig, dat Van 
der Haer zijn boek stuurt; want Ranuccio heeft persoonlijk een 
memorie opgesteld, waarin ook sprake is van brieven van Marga-
retha tijdens haar landvoogdij, die noodig zijn voor een geschied
werk, waarin men klaarblijkelijk ook den tijd van Margaretha wilde 
behandelen93). Den eersten Augustus 1594 richtte een ons verder 
onbekende Cornells Rosenburg uit Brussel zich tot den hertog van 
Parma met een verzoek om geldelijke ondersteuning voor een latijn-
sche geschiedenis over zijn vader, waarmede hij bezig is9 4) . 

Inmiddels bleef ook Masi — die eind October 1594 uit Brussel 
vertrok — actief. Van zijn hand bezit men nog een soort begin van 
een geschiedenis van Alexander in de Nederlanden, loopend van 
1577-1579 en een memorie ter verdediging van zijn vroegeren mees
ter. Ongetwijfeld werd deze toegezonden aan de commissie, die in 
1593 de daden van den overleden gouverneur kwam onderzoeken 9 5) . 
Masi verschafte ook aan Caesare Campana van Aquila inlichtingen 
over Alexander's daden ten behoeve van de „Della guerra di Fiandra" 
(In Vicenza, Appresso Giorgio Greco MDCII) 9 6). Het bleef niet 
bij deze pogingen om Alexander te rechtvaardigen. Tusschen 1600 
en 1630 zijn de agenten van Ranuccio ijverig werkzaam in Madrid 
zelf. En met succes! Uit de vele auteurs, die daar werken aan de 
verdediging van Alexander, noemen wij slechts Antonio Herrera en 
Luís de Cabrera. De spaansche historicus Pérez Bustamente heeft 
niet lang geleden de briefwisseling tusschen Ranuccio Parma en Her
rera nagegaan97). Het resultaat van zijn onderzoek was, dat de 
officicele historiograaf van Filips II en Filips III zijn plan voor zijn 
hoofdwerk, de „Historia general del mundo... del tiempo del Rey 
don Felipe II el Prudente" — waaraan hij in 1598 op bevel van 
Filips zelf was begonnen — wijzigde om den roem van Alexander 
Farnese als gouverneur-generaal hoog te houden. In 1601 en 1606 
waren respectievelijk het eerste en tweede deel van het reusachtige 
boek verschenen. Horacio Scotto, de Parmesaansche zaakgelastigde 
in de spaansche hoofdstad, achtte het daarin geschrevene over den 
vorigen hertog wel voldoende, doch vond, dat men den invloed van 

e s) CAUCHIE et VAN DER E S S E N , t.a.p., blz. C C X I I . 
94) T.a.p., blz. 292, no. 1283. 
B5) T.a.p., blz. X X I I I - X X I V ; C C X I I I ; 261, no. 1124; 300, no. 1327. 
β Β) VAN DER E S S E N , Al. F a r n e s e , . . . , I, blz. X I X . 
β 7 ) H e t volgende berust op C IRÍACO P É R E Z BUSTAMENTE : El cronista Antonio 

de Her re ra y la historia de Alejandro Famesio . In : Boletín de la [real] aca
demia de historia 103 (1933), blz. 737-790. 
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zoo'n boek in het spaansch niet moest onderschatten en verzocht der
halve permissie om eens met Herrera te gaan spreken. Om kort te 
gaan, de zaak werd deze, dat de historiograaf voortdurend geld 
vroeg onder het voorwendsel compromitteerende documenten te be
zitten. Toen eindelijk in 1612 het lang verwachte derde deel het licht 
zag, bleek dat geld toch goed besteed te zijn. Pérez Bustamente ver
gelijkt uitvoerig het plan van Herrera, dat nog in manuscript be
staat en gericht was tegen Alexander, met wat hij in feite verhaalt 
over de Armada enz. Tal van aangelegenheden, zooals bijvoorbeeld 
het belang van het leger in de Nederlanden, de eerlijkheid van den 
hertog in zake het beheer van publieke gelden e.d. behandelt hij of
wel niet, ofwel heel vaag of gematigd. Het eindoordeel van den chan-
tagepleger was een sterke lofprijzing: Alexander was een groot aan
voerder en veldheer. Op gelukkige wijze vereenigde hij zachtheid en 
strengheid — juist wat Van der Haer had gewenscht en in Marga-
retha zoo had geprezen — en zijn zorg voor de geldzaken was uit
stekend. Ranuccio had hier zijn doel bereikt! Luís de Cabrera, die 
in 1615 al bezig was aan een uitgebreide „Historia de Felipe И " — 
waarvan het eerste deel, over 1526-1583, in 1619 verscheen — is wat 
strenger in zijn beoordeelingen98). Ook hij verkreeg in 1616 docu
menten uit het huisarchief van P a r m a " ) . Volledigheidshalve ver
melden wij hier dan nog even het bekende boek „De bello Belgico" 
van den Jezuïet Famianus Strada, waarvan de eerste uitgave al in 
1632 verscheen, in opdracht van Ranuccio geschreven100). 

Wij keeren terug tot Florentius van der Haer. -Hij nam een niet 
onaanzienlijke plaats in het politieke leven van zijn tijd in. Het is 
daarom wel van belang iets meer over den schrijver van „De initiis" 
te hooren, mede omdat hij in dit boekje fijne kunstgrepen der staat
kunde uiteenzet. Of het waar is, zooals Meruia in 1600 schrijft (vgl. 
noot 81), dat de zuid-nederlandsche Staten juist daarom het werk niet 
graag zagen, kunnen wij in het midden laten. Er is ons tot nu toe 
niets van gebleken. Of hij de belangrijke opdrachten, die hij om
streeks 1600 te vervullen kreeg, aan het betoonde doorzicht te danken 

e8) T.a.p., blz. 763-767. 
β β ) GAUCHIE et VAN DER E S S E N , t.a.p., blz. 436, no. 1939. 
1 0 0 ) In Keulen droeg de uitgever Amoldus Mylius aan R. P a r m a op een 

„Epitaphium in Serenissimum Alexandrum Farnesium, P a r m a e et Placentiae 

Ducem, Aurei Velleris Equitem, Summumque olim Belgicae Praefectum. Colo-

niae Agrippinae, Sumptibus Arnoldi Mylii, Anno C I O . I O . X C V I I I . " H e t boekje 

bevat lofredevoeringen, lijkreden en gedichten tot verheerlijking van Alexander 

Farnese. 
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heeft? Ook dit weten wij niet. In ieder geval is hij voortdurend op 
politiek gebied werkzaam, zooals men zal zien. 

Den2den Maart 1592 reikte het stadsbestuur van Utrecht aan Floris 
en zijn ouderen broer Lambert van der Haer een brief uit, waarin 
getuigd werd, dat beiden van ouden adel waren 101). Florentius' vader 
Lambert was afkomstig uit Utrecht, doch naar Leuven verhuisd, 
waar hij in 1558 als geneesheer overleed. Zoo werd de latere ge
schiedschrijver in 1547 in Leuven geboren. In 1560 liet hij zich aan 
de universiteit inschrijven, waar hij o.a. studeerde bij Corn. Valerius. 
Kort daarop moet ook Ab Isselt kennis met hem gemaakt hebben, 
zooals wij boven reeds vermeldden. In 1572 vertrekt Florentius — 
en dan ook Lambert — naar Rijssel, waar eerstgenoemde een ka
nunnikzetel had verworven. Hij was dus priester geworden. In 1578 
werd Van der Haer belast met een zending naar het Noorden ; onder 
meer bezocht hij Haarlem, waar hij de akten uit den tijd van bis
schop Nicolaas van Nieuwland meenam. Kort daarop bleek, hoe hoog 
hij in Rijssel zelf in aanzien stond. Als afgezant van de stad nam 
hij deel aan de vredesonderhandelingen met Parma, die in den loop 
van 1579 tot een volledig resultaat leidden. In 1587 — het jaar van 
„De initiis" — werd hij opnieuw met een instructie naar den land
voogd gezonden, om te klagen over de soldaten. Omstreeks 1590 zou 
hij dan zijn bemiddeling hebben verleend om de Jezuïeten een missie
gebied in Holland te verschaffen. Florentius had zeer zeker, zooals 
blijkt uit „De initiis" (blz. 200-203), een groóte belangstelling voor 
de Sociëteit, doch het hier vermelde gegeven konden wij toch niet 
met zekerheid vaststellen 102). In 1598 reisde Van der Haer voort
durend tusschen Zuid en Noord op en neer om den vrede tusschen 
Sasbout Vosmeer en de Jezuïeten te herstellen. Over deze zaak con
fereerde hij met den pauselij ken nuntius Ottavio Mirto Frangipani 
zoowel als met aartshertog Albertus zelf. Op een dezer reizen maakte 

101 ) Om al te uitvoerige noten te vermijden, deelen wij mede, dat de nu 
volgende biografische bijzonderheden vooral — niet uitsluitend — gebaseerd 
zijn op PAUL DENIS DU PÉAGE : Receuil de généalogies lilloises. T. IV. In : 
Société d'études de la province de Cambrai. Mémoires, 15 (1908). E. HAUT-
COEUR : Histoire de l'église collégiale et du chapitre de St. Pierre à L,ille. 3 dl. 
Paris, 1899. Andere bronnen vermelden wij kortheidshalve niet. Het jongste 
artikeltje over Fl. van der Haer is absoluut onvoldoende, omdat schrijver geen 
literatuur gezocht heeft; zie BIOGR. NAT. BELG., s.v. (1937). 

102) Noch PONCELET, t.a.p., noch F. VAN HOECK : Schets van de geschiedenis 
der Jezuïeten in de Nederlanden. Nijmegen, 1940, spreken er over. Het bericht 
berust op een mededeeling van den Haarlemschen kanunnik Bugge. Zie : BIJDR. 

... GESCH.... BISDOM VAN HAARLEM 42 (1923), blz. 27. 
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hij ook kennis met Paulus Meruia. Het was weer Florentius van der 
Haer, die in 1600 op verzoek van de magistraat het programma 
der feestelijkheden had opgemaakt, toen de Aartshertogen Rijssel 
kwamen bezoeken. Langs den weg waren theaters met personen op
gesteld, die episoden uit de geschiedenis der stad verbeeldden. Tevens 
maakte de kanunnik tal van inscripties op triomfbogen. Voor dit alles 
werd hij beloond met een geschenk in wijn en de som van 120 livres, 
terwijl ook zijn dienaren werden bedacht. Het was geen wonder, dat 
men den geleerden priester hiervoor vroeg, want sinds lang was hij 
koninklijk commissaris om toe te zien bij de aanstelling van een nieuw 
stadsbestuur, die ieder jaar plaats had. Nog jaren zou hij deze ver
antwoordelijke taak vervullen. Om en om 1602-1603 vertoefde Van 
der Haer met ons onbekende plannen weer in Holland103). In 1606 
schaarde hij, de licentiaat in de rechten, zich aan de zijde van het 
kapittel, dat met zijn bisschop in onmin was geraakt over de visitatie. 
Van der Haer gaf zelfs leiding aan den weerstand en intervenieerde 
voortdurend bij den nuntius, daar hij op dat moment toch juist in 
Brussel vertoefde. Hiermee hebben wij de allervoornaamste feiten 
uit het lange leven van den geschiedschrijver verhaald. Hij overleed 
in Februari 1634, in den hoogen ouderdom van 87 jaar. 

Van der Haer is ook uitermate vruchtbaar geweest als geleerde. 
Buiten de genoemde boeken bezitten wij nog van hem „Antiquitatum 
Liturgicarum Arcana" (Duaci, Balth. Bellerus, 1605) en „Les chas-
telains de Lille, leur ancien estât, office et famille" (Lille, Christ. 
Beys, 1611). Bovendien heeft hij nog een groot aantal handschriften 
nagelaten, vooral historische werken104). Zijn prachtige stijl is er 
een bewijs voor, dat hij het latijn beheerschte. Wij weten, dat hij 
met tal van humanisten betrekkingen onderhield ; wij noemen J. Lip-
sius, Er. Puteanus en Aub. Miraeus, die in 1609 op een reis naar 
Parijs bij hem logeerde. Bovendien kende hij den theoloog Corn. 

I03) De pas, die hij kreeg om het land te verlaten, drukken wij hier af : 
1603, 18 Febr. „Te mogen naer den vyanden landen passeren, Floris van der 
Haer, wonende tot Rijssel, met 14 à 15 stukken gerookt vleesch, 12 's Grave-
santsche kasen, enighe andere kleine käsen, ende een witte doose met Porcel-
lanen, die hem geschonken zijn" (N. v. D. MONDE, t.a.p., blz. 246). 

10*) HAUTCOEUR, t.a.p., III, blz. 42, nt. 2. Zie ook A. DINAUX : Floris ν. d. 
Haer. I n : Archives historiques et littéraires du Nord de la France 3 (1833), 
blz. 396. Men bezit ook nog een zeer belangrijk handschrift over de St. Pieter 
te Rijssel van zijn hand (1609). Zie CATALOGUE générale des manuscrits des 
bibliothèques publiques de France XXVI (Paris, 1897), no. 664. Men schrijft 
hem ten onrechte een geschiedenis van de St. Geertruid-abdij te Leuven toe. 
Schrijver daarvan is Franciscus Haraeus, dien wij nog zullen behandelen. 
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Jansenius uit Leuven nog al goed, evenals Franciscus Dusseldorpius 
en den historicus Petrus Oudegherst. Tevens heeft hij hoogstwaar
schijnlijk — als liefhebber van de geschiedenis, en vooral van de 
middeleeuwsche geschiedenis — in betrekking gestaan met de huma
nisten-kringen te Atrecht, waar de historie der middeleeuwen en de 
dichtkunst druk werden beoefend. Eén draad loopt van Van der Haer 
af zeker daarheen. Florentius vermeldt in zijn boek over den opstand, 
dat hij wel eens een en ander vernomen heeft uit den mond van een 
neef van den beroemden rechtsgeleerde Franciscus Balduinus 10B). 
Dat kan M. Vignacurtius zijn — die toen in Spanje was — of met 
veel meer waarschijnlijkheid François du Monceaux of Mon-
caeus 10e). Deze edelman en rechtsgeleerde nam zijn oom tot voor
beeld: hij schreef vrij veel verzen. Door Alexander Farnese werd 
hij als gezant naar Hendrik IV van Frankrijk gezonden I 0T). Sinds
dien verbleef hij veel in Frankrijk. 

Het ligt niet in onze bedoeling over de humanisten in Atrecht meer 
te zeggen dan strikt noodig is. Daarvoor zou men bovendien een 
aparte studie moeten maken, omdat aan dit onderwerp tot nu toe 
geen aandacht is geschonken. Alleen G. Ellinger in zijn boven (nt. 
53) geciteerde „Geschichte der neulateinische Lyrik in den Nieder
landen" spreekt over eenige dichters, die in de waalsche gewesten 
hun woonplaats hadden. En dan nog komt hij hiertoe door het feit, 
dat er — tengevolge van den oorlog — in Vlaanderen en Brabant 
geen intellectueele bloei valt waar te nemen en de fransch-sprekende 
streken derhalve de leiding hebben. De voornaamste dier vele dichters 
is wel Simon Ogerius, in 1549 geboren te St.-Omer. Hij geeft in zijn 
verzen weer wat de meeste zijner landgenooten dachten108). Al zijn 
gedichten spreken over den oorlog: de gouverneurs moeten de op
standige gewesten pacificeeren en de protestanten terugwerpen. 
Laten de christelijke vorsten, in plaats van oorlog te voeren in de 

106) D E I N I T I I S . . . , blz. 253 ; 268. 
10e) F R U I N , V.G., I, blz. 350, nt. 2. 
107) J. F . FOPPENS : Bibliotheca Belgica, sive virorum in Belgica Vita. . . 

2 dl. Bruxellis, 1739; I, blz. 301-302. 
108) E I A I N G E R , t.a.p., blz. 252. He t bewogen leven van Ogerius, die voort

durend rondtrok, aldaar blz. 251-252. Zie ook A. ROERSCH : L/humanisme beige 
à l'époque de la Renaissance. Bruxelles, 1910, blz. 149-163. Voor het nu vol
gende over Atrecht zouden wij gaarne hebben ingezien G. DE HAUTELOCQUE : 
Ar ra s et l 'Artois sous Ie gouvernement des archiducs Albert et Isabelle-Claire-
Eugénie (1598-1633). In : Mémoires de l'académie des sciences, lettres et ar ts 
d 'Arras , 2e Série, 6 (1873), blz. 7-292. W i j konden het niet in handen krijgen. 
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Nederlanden, zich liever vereenigen tegen de Turken en het H. Land, 
Christus' woonplaats, veroveren en dan Griekenland, de bakermat 
van kunst en letteren, bevrijden. Na 1588 wordt de smart over den 
burgeroorlog de grondtoon van Ogerius' verzen. Zijn haat keert zich 
vooral tegen Calvijn en Beza, die de eenheid in de Kerk hebben ver
stoord en door hun ketterij eigenlijk de oorzaak zijn van den Moe
digen twist. In hetzelfde jaar 1588 roept de dichter herhaaldelijk de 
Hollanders op tot vrede; eveneens blijft hij aansporen tot een oorlog 
tegen de Turken. Gedurende dezen tijd, ± 1590, is hij heftig gekant 
tegen de hugenoten in Frankrijk; hij is voorstander van de Ligue 
en vervloekt voortdurend Calvijn, Luther en den Islam. 

Ogerius behoorde tot de groep geletterden, die Ludovicus van Ber-
laymont, aartsbisschop van Kamerijk, om zich had vereenigd. Daar 
leerde hij ook de beide Atrechtenaren Joh. Carpenteius (Carpentier) 
en Franc. Moschus kennen 109). Eerstgenoemde was advocaat bij den 
Raad van Atrecht en gehuwd met een zekere N. Monceau. Hij maak
te zich vooral naam door een verklaring in dichtvorm van de voor
spellingen van Isaïas. Bij zijn dood — het is onbekend, wanneer hij 
overleed — liet hij nog een aantal handschriften achter 110). Van 
Frans Moschus is meer bekend. Hij was geboren te Nij vel en had 
klassieken, theologie en rechten gestudeerd. In 1590 bekleedde hij 
de functie van officiaal van het bisdom, terwijl hij tevens kanunnik 
was. Tien jaar later is hij ineens pastoor geworden te Armentières, 
waar hij vóór 1613 overleed. Hij was intiem bevriend met den ge
schiedkundige Andreas Hoius te Douai, hij kende Pater Petrus Ba-
cherius O.P., den Franciscaan H. Willot, schrijver van een biogra
fisch woordenboek over geleerden van zijn Orde, en niet te vergeten 
zijn stadgenoot — pastoor van de St. Magdalenakerk te Atrecht — 
Willem Gazet of Gazaeus, die zich vooral occupeerde met de kerk
geschiedenis van Kamerijk en Atrecht in de middeleeuwen111). Als 
geleerde hield Moschus, die ook veel gedicht heeft, zich graag bezig 
met de middeleeuwsche historie. Zoo gaf hij b.v. in 1597 uit de „Libri 
duo: Orientalis, Occidentalis historia" van kardinaal Jacob de Vitry 
( t 1240), die voor den vijfden kruistocht (1217-1219) had gepredikt. 
Zijn bedoeling was, zooals hij in de opdracht aan Albertus zegt, het 
protestantisme te bestrijden met de argumenten van den kardinaal 

^9) ROERSCH, t.a.p., blz. 157. 
110) Over hem PAQUOT, t.a.p., XVII, blz. 294-297. Een gedicht van 1592 : 

„In vaticinia et lamentationes Heremiae prophetae" genoemd in [ CARON : ] Cata
logue des manuscrits de la Bibliothèque de la ville d'Arras. Arras, 1860, no. 130. 

111 ) Zie de lijst van zijn geschriften in [F. ν. D. HAEGHEN,] t.a.p., s.v. 
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tegen het mahomedanisme, waarmee z.i. de leer van Luther veel 
overeenstemming vertoont112). Een andere vriend van Moschus was 
de kapelaan van de Magdalenakerk, Robertus Obrizius, die zich door 
zijn verzen als een zeer vroom man doet kennen. Hij overleed reeds 
in 1584, een aantal handschriften achterlatend 113). 

Het middelpunt van den Atrechter-kring vormt ongetwijfeld Jo
hannes Sarrazin 114), abt van het groóte, oude St. Vaastklooster te 
Atrecht. Hij was in deze stad den 20sten Juli 1539 geboren en in 1556 
in de beroemde Benedictijnerabdij ingetreden. Daarop had hij ge
studeerd te Parijs en Leuven, was in 1561 priester gewijd en in 
1566 bevorderd tot licentiaat in de theologie. Na den terugkeer in 
zijn klooster vertegenwoordigde hij van 1575 af dikwijls zijn overste 
in de Staten van Artois. Sinds 1577 zelf abt, speelde hij een belang
rijke rol in de politiek. Hij had vooral een groot aandeel in de ver
zoening der waalsche gewesten met Parma. Hij genoot zoo'n aan
zien, ook om zijn godsvrucht, dat hij in 1596 werd benoemd tot aarts
bisschop van Kamerijk, in welke waardigheid hij in 1598 overleed. 
Hij had getoond, wat hij waard was : in zijn communiteit had hij de 
discipline strenger gemaakt, de studie doen herleven, tal van boeken • 
en handschriften aangekocht. Dat hij werkelijk ook het centrum 
vormde van de geleerden-wereld van Atrecht, blijkt uit het zeer 
groóte aantal geschriften, dat aan hem is opgedragen. 

Sarrazin was vooral bevriend met Justus Lipsius en Antonius 
Meyerus, den vader van Philippus Meyerus 11B), een tweeden belang
rijken figuur in deze kringen. Philippus was omstreeks 1565 geboren 
en was verwant met den geschiedschrijver Jacobus Meyerus, die be
kend is door zijn „Commentarli sive Annales rerum Flandricarum" 
(Antwerpen, 1561). Antonius was immers een neef van Jacobus. 
Philippus was, evenals zijn vader, directeur van de stedelijke school. 
Als zoodanig kende hij vanzelfsprekend de geleerden uit stad en om
trek. In vele hunner werken treffen wij zijn gedichtjes aan. Hij 
maakte graag verzen, zooals dat de mode was in Atrecht. En dan nog 
over een stof, waarvoor men daar algemeen belangstelling had, ni. de 
Turken. In 1594 publiceerde hij o.a. een „Mahometi arabis Pseudo-

112) Over Moschus Α. ROERSCH in Biogr. Nat. Belg., s.v. 
" 3 ) O.a. „Varia poemata", zes gedichten met een omvang van 210 blz. 4°. 

[CARON,] t.a.p., no. 220. Over Obrizius vooral FOPPENS, t.a.p., II, blz. 1077-1078. 
"*) Over hem H. v. D. LJNDEN in Biogr. Nat. Belg., s.v. Sarrazin. Dit artikel 

heeft helaas nauwelijks oog voor Sarrazenus als humanist. 
1 1 5) Over hem ROULEZ in Biogr. Nat. Belg., s.v. De Meyer. Zie ook PAQUOT, 

ta.p., VII, blz. 150-151. 
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prophetae vita versibus expressa", waarop in denzelfden bundel volgde 
„De rebus Turcicis" en „In Parmensis Ducis obitum" (Rigiaci Atre-
batium, 1594). Vrienden schreven er eenige woorden van waardeering 
in, o.a. Moschus en ook Lambertus Schenckelius l l e ) . Laatstgenoemde 
was een merkwaardig man, afkomstig uit 's-Hertogenbosch. Hij had 
klassieken gestudeerd en was rector geweest van de school te Meche-
len. In 1588 ging hij te Antwerpen wonen, waar hij weldra jongelui 
in huis had, die bij de Jezuïeten studeerden. Toen hem ook dit geen 
bevrediging schonk, ging hij Europa rondreizen als „geheugen-kun
stenaar". Overal demonstreerde hij een door hem uitgedachte en ge
propageerde methode om het geheugen te oefenen117). In 1589 had 
hij een verdediging van Filips II in dichtvorm in het licht gezonden, 
getiteld: „Apologia antithetica pro Rege Catholico" (Antwerpen, 
1589). Meyerus liet bovendien nog een gedicht achter over de „Tur-
carum imperatores" 1 1 8), terwijl hij ook een lijstje van sultans be
nevens vele andere mededeelingen zond aan M. ab Isselt, die op dat 
moment in Hamburg woonde119). Andreas Hoius, boven reeds ge
noemd, behoorde eveneens tot zijn vrienden. Trouwens, Ph. Meyerus 
beoefende zelf ook de geschiedschrijving. Hij stelde een vervolg 
samen over de jaren 1477-1611 op de „Annales Flandriae" van Ja
cobus Meyerus 120). Het is jammer, dat dit boek niet uitgegeven is. 
Want het.zou ons — naast het „Discours" van Vignacurtius — 
eenigen kijk kunnen verschaffen op de gedachten der Atrechtsche 
humanisten over den opstand. 

Toch is het gebruikt, en wel door een ander met Meyerus bevriend 

1 1 β) Over hem een uitgebreid artikel van A. ROERSCH in Biogr. Nat. Belg., s.v. 
Ook E. STEËNACKERS : Lambert Thomas Schenckels de Bois-le-Duc, recteur de 
la Grande école de Malines 1574-1588. Malines, 1932. 

117) De renaissance-paedagogen hechtten groóte waarde aan de vorming van 
het geheugen. Zie J. D. M. CORNELISSEN : M a m i x over de opvoeding der jeugd. 
I n : Hist . Tijdschr. 19 (1940), blz. 113-152. 

118) „Turcarum imperatores compendioso carmine descripti seu rerum Tur -
carum Epitome". 34 blz. 4°. Opgedragen aan J. Sarrazenus. [CARÓN,] t.a.p., 
no. 479. 

1 1 β ) M. AB I S S E L T : Merc. Gall.-Belg., I (ed. 1594), blz. 672; I I I (1596), 
blz. 257; 114-115. 

1 2 0 ) „Annales Flandriae post Jacobum Meyerum continuati ab anno 1477 ad 
1611". 541 blz. 4°. [CARÓN,] t.a.p., no. 423. Het handschrift werd na Meyerus' 
dood (1637) bewaard in het St.-Vaastklooster en geraakte vandaar in de stads
bibliotheek van Atrecht. ROULEZ, t.a.p., zegt in 1876, dat het liep van 1477 tot 
1617 en was verdeeld in tien boeken. F . LOCRIUS : Chronicon Belgicum. . . Atre-
bati, M D C X V I , blz. 694 geeft aan : 1477-1613, verdeeld in zeven boeken. 
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historicus van dezelfde stad, den pastoor van de St. Nicolaaskerk 
Ferry de Locre of Ferreolus Locrius 121). Deze was geboren te St. 
Pol in 1571 en had te Douai gestudeerd onder Joh. Miraeus, den 
lateren bisschop van Antwerpen. Verschillende werkjes van god-
vruchtigen aard staan op zijn naam. Tevens hield hij zich bezig met 
de geschiedenis van Atrecht. De vrucht van zijn studie legde hij o.m. 
neer in het „Chronicon Belgicum" 122), dat na zijn dood (1614) door 
zijn vader werd uitgegeven. Het werk moet ongeveer 1610 gereed 
zijn geweest, want dan is het al door den kerkdijken censor goed
gekeurd. Voor de geschiedenis van den opstand heeft het geen waarde. 
In 60 bladzijden zijn de gebeurtenissen van 1549-1600, het einde 
van het boek, vervat. Schrijver behandelt vooral de historie van zijn 
gewest van 258 af. De vorm is zuiver die van een middeleeuwsche 
kroniek, welke kort en zonder commentaar de feiten aaneenrijgt tot 
1600 toe. Daarachter volgt op humanistische wijze een lijst van 
Atrechtsche geleerden, die soms in haar gegevens wat tegenvalt. 
Locrius is ook de schrijver van een „Discours de la noblesse" 123), 
een tractaatje ter verdediging van het geloof. Uit de opdracht aan 
den edelman Robert le Maire blijkt, dat het de uitwerking is van 
preeken in 1598 gehouden. De auteur vergelijkt telkens de drie vor
stenhuizen van Castilië, Frankrijk en Oostenrijk met de Kerk. Hij 
spreekt eerst over de deugden van den adel: vroom en deugdzaam 
leven, eruditie en „amplitude des seigneuries" (blz. 5). De drie ge
noemde geslachten zijn in waarheid ook in dit opzicht adellijk; zij 
hebben tevens een zeer hoogen ouderdom, een ouderdom, waarin 
alleen de Kerk hen evenaart: deze is dus ook van adel („annoblie", 
blz. 13). De ketterijen zijn daarentegen nog jong (blz. 13-16). Na 
met voorbeelden uit de geschiedenis de deugd en vroomheid der ge
noemde Huizen te hebben aangetoond, bewijst de schrijver de vroom
heid en heiligheid der Kerk, die in den loop der eeuwen verschillende 
volken heeft gekerstend, in iedere eeuw minstens één (blz. 18-54). 
Als tegenstelling beschrijft hij dan, met beroep op de Kerkvaders, 

121) Over hem PAQUOT, t.a.p., I I , blz. 357-360. Hierop gaat het artikel van 
E. VAN ARENBERGH in Biogr. Nat . Belg. terug. 

122) Chronicon Belgicum ab anno C C L V I I I ad annum usque MDC continuo 
perductum. Tomi tres. Atrebati E x officina Guilielmi Riverii sub signo Boni 
Pastoris M D C X V I . 

123) Discours de la noblesse auquel par une conference des families de Cas-
tille, France et Austrice, avec l'Église Catholique, est descouverte l'infamie de 
l'heretique. Pa r M. Ferry de Locre, Pas teur de S. Nicolas en Arras . A Arras , 
De l 'imprimerie de Guillaume de la Riviere, à l 'Enseigne du Bon Pasteur. 
MDCV. 
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de goddeloosheid der ketterij. Om dat onderwerp nader te onder
lijnen, geeft hij een heel alfabet van hervormers b.v. Adamieten, 
Bucher, enz. Afzonderlijke hoofdstukken over de goddeloosheid van 
Luther en Calvijn besluiten deze uitweidingen (blz. 54-70). Dit alles 
wat betreft de vroomheid van den adel. Deze heeft ook de geleerd
heid noodig, want die kan hem leiding geven bij zijn eigenlijk werk: 
den wapenhandel. Men hoort daarna een betoog over de geleerdheid 
van de geslachten van Castilië, Oostenrijk en Frankrijk, alsmede 
over de eruditie van de Kerk en de Pausen. De ketterij daarentegen 
is altijd „ezelachtig" geweest, wat wel blijkt uit haar verdeeldheid in 
een massa secten (blz. 70-88). Ten slotte moet de adel veel bezitten en 
talrijk zijn om de vijanden van het geloof te kunnen verslaan en 
nieuwe goederen aan de Kerk toe te voegen. Er volgt dan weer een 
toepassing van deze gedachte op de drie vorstenhuizen en den omvang 
der Kerk. De beperktheid der ketterij, die alleen in bepaalde streken 
van de wereld bestaat, steekt daarbij wel zeer af (blz. 89-104). 
Locrius trekt dus parallellen tusschen de groóte katholieke vorsten 
van zijn tijd en de Kerk tegenover de ketterij, die vergeleken bij 
hun geleerdheid, deugd en uitgestrektheid slechts poover afsteekt. 

De laatste geestelij ke-historicus, dien wij hier willen noemen, is dan 
Willem Gazet. Guillaume Moncarré, zijn neef en opvolger als pas
toor, gaf na zijn overlijden (1611) in 1614 een „Histoire Ecclésias
tique du Pays-Bas" uit, die voor de geschiedenis van den opstand 
waardeloos is, tenzij er wellicht hier en daar een enkele plaatselijke 
bijzonderheid in mocht schuilen. Het boek wil op de eerste plaats 
een catalogus zijn van de bisschoppen van alle bisdommen, heiligen, 
kloosters, kerken enz. Het doel is vooral apologetisch: aantoonen, 
hoe oud de Kerk in de Nederlanden is. Het is als het ware een samen
vatting van alle studiën, die de auteur op het gebied van de gewijde 
historie had gemaakt. 

Men ziet het : de geschiedenis was een geliefkoosd onderwerp van 
studie in het Atrechter humanisten-milieu, dat zoo graag de dicht
kunst naar klassiek voorbeeld beoefende. Moschus, Meyerus, Locrius, 
Gazaeus, Hoius, zij allen bestudeerden de historie, bij voorkeur van 
de middeleeuwen. Daarbij vergat men echter den eigen tijd niet, 
getuige het uitvoerige handschrift, dat Ph. Meyer naliet, getuige het 
„Discours" van Vignacurtius, dat te Atrecht verscheen, getuige ook 
mannen als Pontus Payen en Renon de France. 

Van Pontus Payen 124) is slechts weinig bekend. Hij werd onge-

) Zie E. GOSSART in Biogr. Nat. Belg., s.v. 
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veer 1550 te Atrecht geboren, was licentiaat in de rechten en advo
caat bij den Grooten Raad van Atrecht. Hij had te Leuven gestu
deerd, want daar werd hij in Maart 1562 met zijn broer Jan geïm-
matriculeerd 125). Van 1596 tot 1604 was hij met eenige tusschen-
poozen schepen van zijn geboortestad. Hij overleed in 1609 en werd 
begraven in de St. Nicolaaskerk, waar Locrius pastoor was. Hij liet 
drie geschriften achter,zooals DeLocre mededeelt: een over het begin 
van den opstand en een over de troebelen in Atrecht in 1578. Het 
laatste had hij nagelaten aan den schepen Jean-François de Carde-
vaque126). Aan het eerste boek zal hij nog na 1587 bezig geweest 
zijn, want het uittreksel, dat Pontus Payen uit Florentius van der 
Haer maakte, bezit men nog 127). Het derde werk zou dan bevat heb
ben een gedeelte van een geschiedenis betreffende Alexander Far
nese128). Gezien het doel, dat wij ons gesteld hebben — alleen die 
geschriften te beschouwen, die in de 16e en 17e eeuw gepubliceerd 
zijn — kunnen wij afzien van een bespreking van de nalatenschap 
van den Atrechtschen jurist. Wel is het van belang op te merken, 
dat hij gebruik heeft kunnen maken van de papieren van Christoffel 
d'Assonville 1 2 e), zijn stadgenoot, sinds 1555 lid van den Geheimen 
Raad en sinds 1559 ook lid van den Raad van State. D'Assonville 
was een man van aanzien. Hij had een groot aandeel gehad in de 
oprichting der bisdommen in 1559 en was de vertrouwde van Mar-
garetha geweest. Onder Requesens en Don Juan was hij de voor
naamste raadsheer. Onder Parma trad hij iets meer op den achter
grond, doch hij bleef tot zijn dood (1607) zitting houden in den 
Raad van State 130). Behalve staatsman was d'Assonville ook huma
nist. In 1599 gaf hij een werk uit van den naar de zuidelijke Neder
landen uitgeweken engelschen theoloog Thomas Stapleton (f 1598) 

125) Quar tus liber intitulatorum : 29 Febr. 1529 tot 31 Aug. 1569, fol. 379 г 

( = Brussel, Alg. Rijksarchief, Fonds Univ. de Louvain, no. 2 4 ; vgl. D E V O C H T , 
t.a.p., no. 24). 

1 2 6 ) Α. SANDERUS : Bibliotheca Belgica Manuscripta. 2 dl. Insulis, T . le Clercq, 
1641-1643; I, blz. 290-291. Beiden zijn uitgegeven door A. H E N N E als Mémoires 
1559-1578. 2 dl. Bruxelles, 1860. 

127) [ F . J. F . M A R C H A I , : ] Catalogue des manuscrits de l'ancienne Bibliothèque 
Royale des Ducs de Bourgogne. 3 di. Bruxelles-Leipzig, 1839-1842 ; I I I , blz. 256, 
no. 6689. 

12e) „Item, ex parte, Res ab Alexandre Fames io Duce Parmensi in Belgio 
gestas" LOCRIUS, t.a.p., blz. 695. Dit boek is niet tot ons gekomen. 

129) Aldus W . J. F . NUYENS : Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in 
de X V I e eeuw. 4 dl. Amsterdam, 1865-1870; 1^ blz. 92, nt. 4. 

130) Zie BIOGR. N A T . BELG. , S.V. 
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getiteld: „Vera admiranda: seu de Magnitudine·Romanae Ecclesiae 
Libri duo" (Antwerpiae, 1599). Paus Clemens VIII wenschte hem 
reeds den 16en Januari 1599 geluk met de bezorging van dit ver
dedigingsgeschrift der Kerk131). Zijn eenigen zoon Willem, die in 
1597 vrij plotseling overleed, gaf hij een opvoeding volgens de eischen 
van den tijd. Willem was evenzeer een strijder voor zijn geloof als 
zijn vader. Men heeft van hem een werkje: „Atheomastix, sive dis-
sertatio adversus religionis hostes (maxime políticos)" dat na zijn 
dood verscheen. Leo de Meyere, ons reeds bekend, bezorgde een 
„Funus Guilielmi Assonlevillii" (Antwerpiae, 1599) 132). Christoffel 
d'Assonville was een echte maecenas. Hij hielp een zekeren Domi-
nicus Lampsonius te Luik, die in Juli 1599 stierf133). Zijn belang
stelling voor het ontstaan van een geschiedwerk over den opstand 
deed hem er eveneens toe besluiten zijn papieren, behalve aan Pontus 
Payen, ook aan Pontus Heuterus te leenen. 

De vriendschap tusschen d'Assonville en Heuterus, „die zich later 
als geleerde en geschiedschrijver een welverdienden naam heeft ge
maakt" 134), dateerde van ongeveer 1583 135). Heuterus woonde toen 
reeds een jaar of tien in de zuidelijke Nederlanden. Hij was 23 
Augustus 1535 te Delft geboren 13e) als onechte zoon van Johan de 
Huyter, schout van de stad en hoogheemraad van Delfland 137). In 
September 1549 woonde hij in Leiden, waar hij onder het volk mede 
den eed van trouw aflegde aan Filips II, die toen werd geïnaugu-
reerd. Heuterus verheugt zich, wanneer hij dit schrijft, dezen eed 

181) BULLETIN DE L ' INSTITUT HISTORIQUE BELGE DE ROME 3 (1924), blz. 62. 

^ 2 ) BIOGR. NAT. BELG., S.V. ; P . O P M E E R - L . BEYERLINCK : Opus chronographi-

cum. 2 di. Antverpiae, 1611; I I , blz. 230; 232. [ F . v . D. HAEGHEN, ] t.a.p., s.v. 
iaa) J. CHAPEAVILLE : Qui gesta Pontificum Tungrensium, Traiectensium et 

Leodiensium scripserunt, auctores p raec ipu i . . . 3 di. Leodii, 1612-1616; I I I , 
blz. 613. 

»·*) F R U I N , V.G., I I , blz. 302. 
i a 5) Dit blijkt uit de opdracht aan d'Assonville, gedat. 1599, van Heuterus ' 

„De veterum ac sui saeculi Belgio libri Π " . Antverpiae, 1600. Wij gebruiken 
bij het citeeren overigens steeds de Opera Omnia, Lovanii, 1651. 

lte) P . HEUTERUS : Rerum Belgicarum libri XV, blz. 256. In de Opera Omnia 
noemt de uitgever dit werk : „Rer. Austr iacarum". 

m ) Hi j wordt b.v. 2 Mei 1586 „bastert" genoemd in een stuk, dat Burge
meester en Raad van Groningen naar Brussel zenden om te protesteeren tegen 
wat Heuterus zegt aangaande hun stad in een werk, dat bij Planti jn ter perse is. 
Zie : B I J D R A G E N TOT DE GESCH. EN OUDHEIDK., INZONDERHEID VAN DE P R O V I N C I E 

GRONINGEN 9 (1872), blz. 240. H e t betreft hier waarschijnlijk de pas in 1598 
uitgegeven „Rerum Belgicarum libri XV". 
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nooit gebroken te hebben 138). Het jaar daarop ging hij voor studie 
naar Mechelen. Zoo kon hij op twintigjarigen leeftijd aanwezig zijn 
bij de historische gebeurtenis van den troonsafstand van Karel V 1 8 e) . 
Vervolgens studeerde hij te Parijs, vanwaar hij terugkeerde als 
licentiaat in de beide rechten. Hier raakte hij ook bevriend met den 
beroemden kruidkundige Carolus Clusius140). Dan blijkt hij plotse
ling in den geestelijken stand te zijn getreden. Hij was zeker in 1567 
reeds priester 141), mogelijk ook eerder, want in 1563 ontving hij van 
den koning het recht een later open te vallen kanunnikzetel aan de 
St. Vincentiuskerk te Gorinchem te bezetten 142). Toen deze stad zich 
in 1572 aan Lumey moest overgeven, was De Huyter rentmeester 
van het kapittel. Hij werd gevangen genomen en zou met de be
kende martelaren zijn omgebracht, als hij niet op het laatste moment 
genade had gekregen, om voor de overweldigers de inkomsten der 
geestelijken op te halen. Want de geleerde Heuterus had door zijn 
antwoorden over geloofszaken bereikt, dat hij tegelijk met den pas
toor van Maasdam apart werd gehouden. Ornai wilde beiden acht 
dagen later toch laten ophangen. De pastoor kon, ondanks zijn smee-
ken, zijn leven niet redden en „deur het beuel van Ornai die naer sijn 
beloften niet en vraeghde / is hij ghehanghen ende ghedoodt ghe-
weest..." „De Canoniek stondt metten blooten halse ende gebondene 
armen de doodt veur de handt hebbende / aensiende de auenture van 
sijnen medegheselle." Maar vanwege zijn talenkennis werd hij door 
Lumey's helper als secretaris aangenomen. Het viel niet mee: bijna 
dagelijks werd hij uitgescholden voor: „papauw, paep" en derge
lijke, ja, soms moest hij zich een duchtig pak slaag van zijn dronken 
meester laten welgevallen! Ornai kon dan sluw zijn, Heuterus was 
tegen hem opgewassen. Een zijner vrienden, Arnold Kemp uit Gorin
chem, ontmoette hem kort daarna en zag, dat hij gewapend en ge
kleed was als soldaat. Hij hield hem staande en vroeg: „Wat zie ik 

188) RER. BELG., blz. 306. 
139) T.a.p., blz. 336. 
" 0 ) „communium studiorum caussa, quae Parisiis initium sumpsere", zegt 

Heuterus zelf in een brief, 27 Sept. 1586, aan Clusius. Zie THOMAS CRENIUS : 
Animadversionum philologicarum et historicarum. Pars XV. Ad quam epistolae 
. . . adjunctae. Lugduni in Batavis, MDCCVI, blz. 139. 

141) In een pastoorslijst van het bisdom L,uik uit dien tijd leest men betref
fende St. Trui jen : „Nostra Domina Trudonensis : „Magister Pontus Heuterus , 
de Delft en Hollande, licencié dans l'un et l 'autre droit, prêtre du diocèse 
d 'Utrecht depuis trente a n s . . . " I n : LEODIUM 7 (1908), blz. 128, a". 1597. 

142) J . H . HOFMAN : Pontus de Huyter . In : De Katholiek 88 (1885), blz. 
359-363. 



P O N T U S H E U T E R U S 

1535-1602 

Uit P. OPMEER-L. BEYERLINCK: Opus Chronographicum, 
Antverpiae, 1611. 





163 

nu?" „Dat zal niet langer dan een maand duren", haa de aange
sprokene kortaf geantwoord 143). Toen hij met een bewaker naar 
het platteland werd gezonden om de renten te innen, wist hij be
hendig te ontsnappen 144). Hij ging over Utrecht naar Arnhem en 
zoo naar Helmond, Eindhoven, Turnhout, Antwerpen en Meche-
len 145), waar een neef burgemeester was. Zijn heele leven lang bleef 
Heuterus over zijn afdwaling berouw gevoelen. Een dame van 90 jaar 
verklaarde in 1619 bij een eerste onderzoek naar de martelaren, dat 
zij den kanunnik goed had gekend. Wanneer zij hem aansprak met 
den titel „Heer", antwoordde hij wel ooit : „Och, ik ben niet waardig 
Heer of Priester genoemd te worden, omdat ik niet standvastig met 
de martelaren volhard heb". Daarover beklaagde hij zich dikwijls146). 

Het eerste, wat hij deed, was een gedicht vervaardigen ter eere 
van zijn voormalige metgezellen, dat ten deele bewaard is ge
bleven 147). Bovendien ging hij zich op de studie toeleggen. Den 
vijfden Januari 1577, den dag waarop vóór een eeuw Karel de Stoute 
sneuvelde in den slag bij Nancy, voltooide hij de „Rerum Burgun-
dicarum libri VI" 148). Daarna begon hij aan een geschrift van ge
heel anderen aard, de „Nederduitse Orthographie"149). Het is een 
boekje, dat op de eerste plaats de bedoeling had aan de schoolmees
ters en leerlingen een handleiding te schenken om hun taal beter te 
spellen. Heuterus had de moeite „des gemeen mans" bij het schrijven 
gezien en waargenomen, dat men dikwijls letters te veel op papier 

14a) Aldus verklaarde Kemp in 1628 voor de commissie, die toen voor de 
tweede maal belast was met het onderzoek naar de martelaren van Gorinchem 
ten behoeve van hun heiligverklaring. Zie BIJDR. . . . GESCH.... BISD. VAN HAAR

LEM 44 (1926), blz. 330-331. 
"*) W. ESTIUS : Waerachtighe Historie van de martelaers van Gorcum. 

t'Antwerpen, 1604, blz. 73; 151; 184-186; 318-322. 
145) Pon tus Heu te rus aan Joh. Axel, kanunnik en thesaurier van het metro-

politaan kapittel te Utrecht , vanuit Mechelen, 8 Nov. 1578. Zie S. A. GABBEMA : 
Epis tolarum ab illustribus et claris viris scr iptarum centuriae tres. Harl ingae 
Fr is iorum, 1665, blz. 258-262. 

146) J . A. F . KRONENBURG : De H . H . Marte laren van Gorcum. Amsterdam, 
1917*, blz. 131. 

147) [J· W. L. S M I T : ] Het leven en de werken van Pontus Heuterus. I n : 
De Katholiek 49 (1866), blz. 20-59. Vgl. FRUIN, V.G., X, blz. 419. 

"") RER. BURG., blz. 147. 

" e ) Nederduitse Orthographie, dat is : Maniere houmen oprecht Nederduits 
spellen ende schriven zal / niet alleen nut ende nootelic die oprecht begeren te 
schriven / maer al die zulx de ioincheit zouken te leren. T'Antwerpen, By 
Christoffel Plantijn, MDLXXXI. 
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zette „dounde mitsdien die meesters en leerkinders in tspellen arbeit 
zonder noot" (blz. 16). Hij streefde naar een algemeen beschaafd 
nederlandsch boven de dialecten. Daarover hadden reeds Anthonis 
Tjestich en Adriaen van der Gucht geschreven (blz. 30) respectievelijk 
in 1576 en 1567 150). Pontus de Huyter stond met zijn streven dus 
niet alleen. Het zoeken naar een algemeen beschaafd was een inter
nationaal verschijnsel, dat in de renaissance zijn oorsprong had. In 
Duitschland schreef b.v. Hieronymus Wolf in 1578 „De orthographia 
Germanica". De Vooys is van meening, dat dit werkje aanleiding en 
voorbeeld van De Huyter is geweest151). Als dit waar is, is deze 
derhalve na 1578 aan zijn studie begonnen. De „Nederduitse Ortho
graphie" heeft nooit veel opgang gemaakt; hoogstwaarschijnlijk 
heeft zij invloed gehad op Vondel, omdat deze hetzelfde wil als 
Heuterus 152). 

„Ie hope — had de auteur er in geschreven — korts int lichte te 
laten komen / zo int Latijn als Nederduits / die Historie / dat is 
geschiedenisse / der Konijngen / Hertogen / ende Graven van Bour-
gonien / t'Nederlants op deze 1ère geprent en gedruct" (blz. 109). 
Inderdaad verschenen de „Rerum Burgundicarum libri VI" in 1583, 
doch alleen in het latijn 153). Het boek werd aanleiding tot een merk-

150) Tjestich of Sexagius schreef : „De orthographia linguae Belgicae" en 
Van der Gucht : „Vlaemsche Orthographie". Over Heuterus als linguist is nogal 
eens geschreven. Wi j vermelden als het voornaamste G. K A L F F : Geschiedenis 
der Nederlandsche letterkunde in de X V I e eeuw. 2 dl. Leiden, 1889; I I , blz. 
217-226. С G. N. DE VOOYS : Pontus de Heuiter, een taal- en spellinghervormer 
uit de zestiende eeuw. In : De Nieuwe Taalgids 11 (1917), blz. 1-18. J . H E E R E N : 
Pontus de Heuiter . In : t.a.p., blz. 144-146. O. DAMBRE : De dichter Justus de 
H a r d u y n (1582-1614). Een biographische en letterkundige studie. Gent, 1926, 
blz. 22 vlg.; 112 vlg. 

1 5 1 ) D E VOOYS, t.a.p., blz. 13, nt. 3. 
1 5 2 ) C. G. N. DE VOOYS : Geschiedenis van de Nederlandsche taal in hoofd-

trekken geschetst. Groningen-Den Haag-Batavia, 1931, blz. 63. J . F. W I L L E M S 
i n : Belgisch Museum 3 (1839), blz. 420. L. GOEMAN s : Nog over het bestaan 
van een Brabantsche gemeenschappelijke spreektaal in de XVIe eeuw. I n : 
Leuvensche Bijdragen 26 (1934-·35), blz. 52-53. 

1 5 3 ) J. W . L. S M I T , t.a.p., heeft hierover geschreven tegen DODT VAN F L E N S 
BURG in de Alg. Konst- en Letterbode 1833, I I , blz. 269-271. De eerste aan
vaardde een editie van 1583 en 1584, de tweede alleen een van '84. Men kwam 
slechts tot waarschijnlijkheidsconclusies, omdat men moest afgaan op uitingen 
van Heuterus zelf, die schijnbaar met elkaar in tegenspraak waren. De H u y t e r 
zegt op verschillende plaatsen, dat zijn boek in 1583, dan weer in 1584 was 
verschenen, terwijl slechts uitgaven van '84 bekend zijn. Den 9en Augustus 1583 
leverde de drukker Planti jn aan Abr. Ortelius voor fl. 1.— 6 st. een „Historia 
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waardige kritiek. Men keurde het nl. af dat de schrijver de Bour
gondische bastaarden op een eervolle wijze had besproken en hun 
daden gelijkgesteld met die der grootste vorsten. En wat nog erger 
was : hij had hun namen ook opgenomen in de aan het einde van het 
werk samengestelde -genealogieën. Heuterus vond dat belachelijke 
bekrompenheid en verblinding. Oogenblikkelijk schreef hij daarom 
een boekje om de onechte kinderen te verdedigen. De bewijsplaatsen 
voor zijn betoog ontleende hij aan de juristen, die tot dan toe daar
over hadden geschreven. Pas in 1600 verscheen de verhandeling als 
bijlage bij een historische studie „De veterum ac sui saeculi Belgio 
libri duo" 154). Kort daarop, reeds in 1586, was De Huyter ongeveer 
klaar met een vervolg op zijn historie der Bourgondische vorsten 165). 
In 1587 had Christoffel Plantijn al een verzoekschrift ingediend om 
het te mogen uitgeven, doch de zaak liep niet vlot van stapel; de 
drukker zag op tegen de groóte kosten 1Be). In 1588 diende hij nog
maals een request in met het verzoek of het hem toegestaan zou zijn 
een werk van 12 boeken te drukken. Zes waren er al gereed en de 
rest zou loopen tot 1561. Op 30 Augustus van genoemd jaar werd 
hem de gevraagde gunst verleend 157). Het ontbreken van de „nervus 

Borgundica Ponthi" (DENUCÉ, t.a.p., II, blz. 192 n t ) . 10 September 1583 schreef 
Joh. Crato uit Breslau aan Ortelius, dat een zekere Joh. Monau hem had ver
teld, dat hij van hem, Ortelius, eenige boeken uit Antwerpen verwachtte, waar
onder de „Historia Burgundica" (J. H. HESSENS : Abr. Ortelii... epistulae, 
Cambridge, 1887, blz. 296, no. 127 = Ecclesiae Londino-Batavae archivum I). 
De boekencataloog voor de herfstmesse te Frankfurt in 1583 van den handelaar 
G. Willer, die zeer goede titels bevat, geeft een „Res gestae regum, ducum, 
comitumque utriusque Burgundiae, sex libris comprehensae a Ponto Heutero 
Delfio, fol. Antwerpiae, per Plantinum". Daarmede hebben wij dus ook den 
titel, die eenigszins anders voorkomt in P. BOLDUANUS : Bibliotheca historica, 
sive elenchus scriptorum historicorum et geographicorum selectissimorum... 
Lipsiae, MDCXX, blz. 197. Aldus is deze bibliographische kwestie opgelost. Wij 
hebben evenwel van de editie 1583 nog geen exemplaar in handen kunnen 
krijgen en dus niet kunnen vergelijken met de gewone uitgave van 1584, waar
achter gewoonlijk een „Genealogiae praecipuarum... familiarum" van 1583. 

154) Antverpiae, Apud loannem Keerbergium, Anno XVI e . Op blz. 241-299 : 
„De libera hominis nativitate" met opdracht aan Petrus en Lucas Opmeer, zoons 
van den geschiedschrijver Pe t rus Opmeer uit Delft, een van Heuterus ' goede 
vrienden. In deze dedicatie het hier vermelde. 

155) Heuterus aan Clusius, in CRENIUS, t.a.p. 
150) Plantijn aan Jacques Morlet „chez Monseigneur d'Assonleville", 16 Nov. 

1587. Deze en nog andere brieven in J. DENUCÉ : Correspondance de Chr. Plan
tin. T . V I I I - I X . Antwerpen- 's-Gravenhage, 1920. 

1S7) Brussel, Alg. Rijksarchief, Conseil Privé, Régime Espagnol, no. 1276. 
Impr imeurs ; censure. 
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rerum" legde evenwel verdere werkzaamheid voorloopig lam. Heu-
terus zelf kon er ook geen oog meer op houden, omdat hij in het 
kapittel van de St. Lebuïnuskerk te Deventer een plaats had weten te 
verwerven. Den lOden Juli kwam er een zetel open. Den 24sten No
vember verscheen de nieuwbenoemde zelf in de vergadering van het 
college. Bij die gelegenheid werd hem op het hart gedrukt zich vreed
zaam te gedragen 158). Drie weken later was hij al gemengd in een 
twist tusschen eenige beeren, temeer daar hij zelf partij was. Het 
ging om het supplement van het goed, waarmede hij zoo juist was 
beleend. De zaak kwam voor den koninklijken stadhouder Otto van 
Egmond, den jeugdvriend van M. ab Isselt, en ook den vriend van 
Heuterus. Het einde was, dat laatstgenoemde zich zijn supplement 
zag toegewezen109). Gemakkelijk was De Huyter, naar het schijnt, 
trouwens toch niet. Een jaar later, Maart 1589, vertrok hij ineens 
naar Brussel zonder de noodige papieren van Ottavio Mirto Fran
gipani, den toenmaligen nuntius te Keulen, onder wien Deventer 
ressorteerde 160). Hij ging klaarblijkelijk om eens te zien of hij de 
„Rerum Belgicarum" kon uitgeven. Want in 1590 — zoo deelt hij 
mede 1 β 1) — nam hij het geschrift mee naar een uitgever te Ant
werpen, die evenwel verlangde, dat hij zelf de helft van de onkosten 
zou dragen. Hij wilde op deze voorwaarde niet ingaan (dat -was in 
dien tijd een overigens veel voorkomende gewoonte bij de uitgevers) 
en liet dus zijn werk zes jaar liggen. In dien tusschentijd werd hij 
bedienend geestelijke van het St. Janshospitaal te Brussel1 β 2) en 
verkreeg hij een proosdij aan de St. Walburg te Arnhem. Hij kon 
daarvan geen bezit nemen, daar deze stad niet tot het gebied des 
konings behoorde. Heuterus bekleedde de waardigheid reeds in 1592. 
Wij kennen van dit jaar ook een request van hem ten behoeve van 
Rutger Velpius te Brussel om „De veterum... Belgio" te mogen uit
geven 1 6 3 ) . De lastige geleerde kreeg ook met dezen drukker on-
eenigheid, want ten slotte verscheen het boek in 1600 bij J. Keer-
berghen te Antwerpen. In 1596 vatte De Huyter zijn oude plannen 

1 S 8) SMIT, t.a.p., blz. 26-27. 
1 6 e ) Zie het „Prothocollum Capituli Daventriensis" in ARCHIEF. . . AARTSBISD. 

UTRECHT 37 (1911), blz. 398-434. 
1 β 0) G. BROM en A. H. L. HENSEN, ta.p., blz. 339. 
1 β 1) In het woord tot den lezer van de Rer. Belg. Deze passage is in de 

Opera Omnia weggelaten. 
1 6 2) PAQUOT, t.a.p., VI, blz. 6 deelt mede, dat hij dit gelezen heeft ín een 

manuscript van Lambert Snoy, die zich Heuterus' goeden vriend noemt. Snoy 
leefde als ambteloos burger te Mechelen en hield zich vooral bezig met genea
logie (PAQUOT, t.a.p., XI, blz. 65-68). 

i e s) Brussel, Alg. Rijksarchief, t.a.p. 
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aangaande zijn „Rerum Belgicarum libri XV" weer op. Aanleiding 
daartoe gaf de beroemde hellenist Petrus Pantinus, deken van de 
St. Gudule te Brussel. Deze was in Februari van dat jaar in het 
gevolg van Albertus van Oostenrijk teruggekeerd, na aan de univer
siteit van Toledo gedurende 12 jaren grieksch te hebben gedoceerd. 
Pantinus was een der voornaamste geleerden van zijn tijd. Hij stond 
in verbinding met Nicolaas Oudart, zijn jeugdvriend Andreas Schot-
tus S.J., Lipsius, Puteanus, Philips Numan, Daniel Heinsius, om 
eenige namen te noemen Ι β 4 ) . Pontus Heuterus had blijkbaar spoedig 
kennis met hem gemaakt. Want in een gesprek vroeg Pantinus hem 
eens, wat hij wel voor zijn eerste boek, dat hij aan Filips II had 
opgedragen, had gekregen. Op het antwoord: „niets", had hij hem 
den raad gçgeven om een belooning te vragen. Heuterus maakte er 
direct werk van en vroeg aan den koning ondersteuning voor de uit
gave van de „Rerum Belgicarum libri XV". Hij maakte daarbij ge
bruik van het argument, dat hij al 23 jaar in ballingschap leefde en 
van al zijn goederen was beroofd 1 β 5 ) . Den 4en September 1596 ant
woordde Filips aan Albertus, om na ingesteld onderzoek te handelen 
zooals hem goeddacht ι β β). Daarop zond Heuterus in Januari 1597 
een nieuw request, nu aan Albertus. Hij had niet de middelen — 
zeide hij — om het tweede gedeelte van zijn geschiedwerk te laten 
drukken en verzocht de som van fl. 2000,— of een lijfrente van 
fl. 300,—, vastgelegd in een of andere abdij, daar hij reeds 63 jaar 
oud was, „gaignant a ceste heure sa vie pouvrement a prescher et 
dire messe". Den 8sten Februari werd op dit stuk aangeteekend, dat 
het bisdom Doornik requestrant fl. 1200,— zou uitkeeren en wel in 
drie gedeelten, elk van fl. 400,—. Namelijk fl. 400,— om te kunnen 
beginnen met het drukken ; dan f 1. 400,— om het boek te kunnen vol
tooien en ten slotte fl. 400,— als gift ter vergelding van de geleden 
verliezen wegens de ballingschap167). Twee dagen later werd van 
deze beslissing een acte opgemaakt1 8 8). Het werd nog 1598 vóór 

"ч) Α. ROERSCH: L'humanisme belge... 1910, biz. 101-110. Pu. LEFÈVRE : 
Documents relatifs à l'humaniste Pantinus, doyen de S. Gudule à Bruxelles, 
1592-1611. I n : Bull. Comm. Roy. d'Hist. 101 (1936), blz. 13-53. 

1βΒ) Gepubliceerd door Ch. Piot in С. P. SERRURE : Vaderlandsch Museum 
voor Nederduitsche Letterkunde 3 (1859-1860), blz. 178. 

1 в 6 ) T.a.p., blz. 178-179. 
1 β 7) T.a.p., blz. 179-180. In Brussel, Alg. Rijksarchief, Papiers d'État et de 

l'Audience, no. 2622, Requêtes Juin-Déc. 1597, bevindt zich het origineel met 
handteekeningen. Het is veel beter dan het gepubliceerde, waarin leemten voor
komen. 

1 β 8) Brussel, Alg. Rijksarchief, t.a.p., no. 1236, Stukken en requesten be
treffende diverse personen. 
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het boek door Martin Nutius te Antwerpen in den handel kon wor
den gebracht. Want Heuterus had beloofd het octrooi voor den 
drukker aan te vragen en dit vergeten, welk verzuim hij in Februari 
inhaalde 1 β Β ) . Daarmede was het dan eindelijk gebeurd: het boek 
was er! Heuterus, inmiddels kanunnik en pastoor te St. Truijen ge
worden 1 7 0 ) , voelde zich gerust en ging zijn testament maken. Hij 
bleek er toen — 20 November 1598 — warmer bij te zitten dan men 
uit de verzoekschriften zou besluiten. Hij vermaakte o.a. fl. 700,— 
aan „mijn simpele suster Sophia" en had bovendien heel wat nieuwe 
kleeren 1 7 1 ) . Den 5en Augustus 1602 overleed hij. Met hem ging een 
der belangrijkste historici van zijn tijd heen, iemand die ook als 
humanist de meeste geschiedschrijvers persoonlijk kende. Wij noe
men: Pieter Opmeer uit Delft, Johan Gevartius uit Turnhout, Nico-
laas Oudartius uit Mechelen, Franciscus Sweertius, Abraham Or-
telius en Aubertus Miraeus, alle drie uit Antwerpen. Hij was even
eens goed bevriend met Laevinus Torrentius, Philips Numan, den 
stadssecretaris van Brussel, Willem Cripius, kanselier van Gelre te 
Roermond en zijn oud-leerling Johan Drenckwaert, thesaurier-gene
raal van de financiën en lid van den Raad van State 172). 

Voorin de „Rerum Belgicarum libri XV" somt Heuterus diegenen 
op, wier hulp hem bij de samenstelling van dit boek van dienst is 
geweest. Men treft de namen aan van eenige hooge regeeringsper-
sonen, zooals Cripius, Willem Pamelius, voorzitter van den Gehei
men Raad, Adriaan de Latre, onderburgemeester van Atrecht en ook 
van Christoffel d'Assonville. Wij zijn door Heuterus zelf ingelicht 
over zijn betrekkingen met laatstgenoemde. In zijn brief aan Clusius 
schrijft hij dat het nú, 1586, al weer bijna een jaar geleden is, dat 
hij uit Friesland en Groningen is teruggekeerd, waar hij twee jaar 
heeft gewoond bij een bloedverwant van hem, Rynefeld genaamd. 
Hij leeft momenteel op diens kosten te Brussel, gedurende welken 
tijd Rynefeld in het huwelijk was getreden met een dochter van 
Chr. d'Assonville 173). Dit verklaart de verhouding van De Huyter, 

1 θ β) Brussel, Alg. Rijksarchief, Conseil Privé, Régime Espagnol, no. 1276. 
170) LEODIUM, t.a.p. 
" ^ Uitgegeven door Ch. Piot in SERRURE, t.a.p., blz. 174-177. 
" 2 ) In de opdracht aan Drenckwaert van het tweede boek van „De veterum 

. . . Belgio" zegt hij : „me compulit, alumni sui Dreincwartii claritatem". 
173) „Est circiter iam annus, ex quo relicta Frisia ас Groninga, ubi per bien-

nium cum cognato Rynefeldio (qui me. Regi ibi militans, aluit) habitavi, in 
Brabantiam reversus, Bruxellae ejus sumptu ago, ac ad tempus sum acturus; 
quo tempore is in eadem urbe in uxorem duxit filiam Domini Christophori 
Assonlevillii,..." CRÜNIUS, t.a.p., blz. 138. 
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„vorwanter van hoptman Rynefeldt"174), tot den invloedrijken staats
man. Want Pontus had o.a. een echten broer Jacob, die weer een 
zoon Jan had, wiens oom hij dus was. Deze Jan huwde met Anna de 
Voocht van Rijneveldt, misschien een zuster van den hopman 1TIÎ). 
Zoodoende kon Heuterus in denzelfden brief aan zijn vriend mee
deden, dat hij bij d'Assonville had geluncht, en hem verzoeken zijn 
antwoord te zenden „ad aedes D. Assonlevillii". Men begrijpt dan ook 
zonder meer den bijzonderen dank, dien de schrijver van de „Rerum 
Belgicarum" aan zijn beschermheer uitspreekt voor het feit, dat híj 
en Drenckwaert den aartshertog over zijn toestand hebben ingelicht. 
Daarom dediceerde De Huyter ook het tweede boek van „De Vete-
rum. . . Belgio" aan Drenckwaert en het eerste aan d'Assonville. 
Deze had belangstelling voor de gebeurtenissen van zijn tijd en 
schonk dus gaarne zijn papieren in bruikleen aan zijn beschermeling, 
toen deze een vervolg op genoemd werk wilde gaan schrijven, ni. de 
„Historia Secessionis Belgicae". 

Met voorbijgaan van wat De Wind en diens bronnen 17e) zeggen, 
kunnen wij ons aan de hand van nieuwe gegevens een tamelijk dui
delijk beeld van de „Historia" zelf en de lotgevallen ervan vormen. 
Het eerste bericht er over treffen wij aan in de tweede editie van 
Miraeus' „Elogia Belgica"177) (1609). Le Mire prijst zijn vriend 
Pontus Heuterus omdat deze de geschiedenis der oude Bourgondi
sche hertogen weer ten leven heeft gewekt en, zegt hij, „omdat gij 
de beroemde daden der vorsten van Oostenrijk en de Nederlanden 
tot aan onzen tijd, vooral met hulp van Christ. d'Assonville, konink
lijk raadsheer, getrouw hebt voortgezet". Daarom kreegt gij een 
zetel in het kapittel van St. Trui jen, omdat gij U geheel vrij wilde 
wijden aan het samenstellen van een werk „de bellorum nostrorum 
civilium initiis, progressibus, ac remediis". Het bericht van Miraeus 
is alleszins geloofwaardig, want hij zelf was de bezitter van het 
handschrift. In 1643 zond zijn neef en erfgenaam Aub. van den 
Eede een lijst van de manuscripten, die zich in 1640 — Miraeus 
overleed 19 October van dat jaar — in de privé-bibliotheek van zijn 

"*) Aldus Burgemeester en Raad van Groningen in het boven aangehaalde 
stuk. 

"•) Dit hebben wij niet kunnen achterhalen. Vgl. D E NAVORSCHER 23 (1873), 
blz. 37. 

" 0 ) D E WIND, t.a.p., blz. 197-198. 
1TT) A. MIRAEUS : Elogia Belgica, sive illustrium Belgi scriptorum... vitae 

breviter commemoratae. Antverpiae, apud Davidem Martinum, CIO.IO.CIX, 
blz. 191-192. De eerste uitgave is van 1602. In zijn „Elenchus Historicorum 
Belgii" van 1606 en 1622 komt De Huyter niet voor. 
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oom bevonden, aan den geschiedschrijver Antonius Sanderus ten be
hoeve van diens verzameling titels van handschriften in de zuidelijke 
Nederlanden. Tot Miraeus' codices behoorde ook: „Ponti Heuteri, 
Continuatio Belli Belgici" 178). Daarom is nog een ander bericht van 
Miraeus van belang. In 1636 deelt hij mede, dat De Huyter bij zijn 
dood achterliet een eigenhandig geschreven „ingens volumen", dat 
de gebeurtenissen in de Nederlanden bevatte tot 1599 of daarom
trent 179). Over vorm en grootte van de „Historia" zijn wij hiermede 
volledig en betrouwbaar ingelicht. Ook de hulp van d'Assonville 
staat boven iederen twijfel. Want behalve Miraeus deelt Franc. 
Sweertius, een andere vriend van P. Heuterus, in 1628 onafhankelijk 
van zijn voorganger hetzelfde mede180). 

De lotgevallen van het handschrift zijn evenwel minder goed te 
volgen. In 1623 bevond het zich, volgens Valerius Andreas, ineens in 
de Rekenkamer te Brussel181). Op zich zelf schijnt dit niets onge
woons te zijn geweest. De leger-ingenieur Pierre le Poivre vervaar
digde in de jaren 1616-1619 een tweedeelig werk vol afbeeldingen 
van fortificaties, veldslagen enz., toegelicht door een kort kroniekje 
over de troebelen van 1566 tot 1617. In 1626 zegt hij in een request, 
dat deze boeken zijn „ès mains de ceulx des finances" 182). Uit een 
gezegde van Sweertius zou men zelfs opmaken, dat de Rekenkamer 
een aparte onderafdeeling had, die zich met geschiedwerken occu
peerde. Hij vermeldt, dat de bekende staatsman en ambassadeur Jan-
Baptist de Tassis een „Historia tumultuum Belgicorum" schreef, 
waarvan Godfried Haftenius den stijl verbeterde. Een exemplaar 
daarvan berustte in handschrift „apud Christophorum van Etten, 
Henrici F. Financiarum Commissarium Historiarum meique aman-
tissimum" 183). Hoe en waarom de „Historia" van Pontus de Huyter 
in de Rekenkamer kwam, is niet duidelijk. Miraeus deelt in 1636 
mede, dat zij door de erfgenamen was teruggekocht en in de Reken-

1 7 β) SANDERUS, t.a.p., II, blz. 161. 
1 7 β) Α. MIRAEUS : Rerum belgicarum chronicon. Antverpiae, apud G. Les-

teenium, MDCXXXVI, blz. 420. 
1 β 0) F. SWEERTIUS : Athenae Belgicae, sive nomenclátor inferioris Germaniae 

scriptorum... Antverpiae, Guil. a Tungris, 1628, blz. 649 : „Magna illi familia-
ritas intercessit cum Christ. Assonlevillio, ex cuius ore et musaeo multa hausit 
pro Historia Tumultuum Belgicorum, quae nondum vidit lucem". OPMEER-

BEYERUNCK, t.a.p., II, blz. 272 gaat op Miraeus terug. 
181) V. ANDREAS : Bibliotheca Belg ica . . . Lovanii, H . Hastenius, 1623, blz. 693. 
182) A. P INCHART : Archives des arts , sciences et lettres 2 (1863), blz. 181 ; 

184. 
"•) SWEERTIUS, t.a.p., blz. 393. 
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kamer werd bewaard 1 8 4). In 1643 zegt Sanderus hetzelfde van het 
exemplaar, dat aan Miraeus toebehoorde. Eveneens in 1643 zegt Val. 
Andreas, in de tweede uitgave van zijn „Bibliotheca", dat de „His
toria" liep tot 1575 en nog verder; „soletque aliquando adservari in 
Camera Finantiarum Bruxellis" 1 8 δ ) . In dit jaar was de „Historia" 
dus nog in de Rekenkamer en kon de drukker Justus Coppenius te 
L,euven haar niet gebruiken voor zijn uitgave van de „Opera Omnia" 
van Heuterus, die hij terzel f dertijd in het licht zond 1 Β β ) . Maar in 
1649 had Judocus Coppenius, een ander dus, voor een heruitgave van 
de „Opera Omnia" beslag weten te leggen op een deel van de „Historia 
Secessionis Belgicae". In vele exemplaren van deze uitgave komt de 
„Historia" — gevoegd achter de „Rerum Belgicarum libri XV" — 
niet voor. Foppens is de eenige — en dan nog pas in de 18de eeuw — 
die daarvan iets weet. Want, zegt hij, deze eerste uitgave werd ver
boden „jubente Fisco Regio, suppressis exemplaribus" m ) . In 1651 
kwamen de „Opera" opnieuw uit, alleen voorzien van een nieuw 
titelblad. Alle exemplaren van déze uitgave zijn voorzien van de 
„Historia"; „nu voor het eerst in het licht gegeven" staat er bij. Wij 
meenen, dat de reden van het verbod van 1649, dat uitging van den 
fiscus, niet op de eerste plaats moet worden gezocht in den inhoud 
van het werk. Waarom zou de lezing in 1649 verhinderd moeten 
worden en reeds twee jaar later weer worden toegestaan? Wij denken 
nog eerder aan geknoei met het privilege. 16 Mei 1640 was aan Justus 
Coppenius vergunning gegeven om de „Opera Omnia" te drukken. 
In 1649 kwam daar ineens de „Historia" bij, waarvoor feitelijk geen 
privilege was gevraagd en welke niet de censuur was gepasseerd ! En 
de naam Justus in de „tenor privilegii" was veranderd in Judocus, 
iets, wat overigens nog zoo is in de editie van 1651. Een nieuwe 
goedkeuring was er niet verleend. Misschien vinden wij de oplossing 
van de geheimzinnige kwestie meer in deze richting. Het gepubliceerde 
gedeelte van het handschrift van De Huyter loopt maar tot 1569. 
Het was alles wat er overgebleven was, zegt de drukker aan het einde 
ervan. En het is zeker, voegt hij er aan toe, dat het verder is voort
gezet, want de auteur beweert dit op meer dan een plaats. Heeft de 
uitgever dan wel het exemplaar van de Rekenkamer gehad? Of een 
gedeeltelijk afschrift? Wij weten het niet. 

184) MIRAEUS, t.a.p., blz. 420 : „quod ab heredibus redemptum, Bruxellae in 
Camera Aerarii Regii seu Finantiarum (ut vocant) adservatur". 

i e s) V. ANDREAS : Bibliotheca Belgica... Editio renovata... Lovanii, Typis 
Jacobi Zegers, 1643, blz. 782. 

1BG) Titel, zie D E WIND, t.a.p., blz. 549. 
in) FOPPENS, t.a.p., II, blz. 1048. 
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De Huyter had de „Historia" bedoeld als een vervolg en slot van 
zijn beide groóte geschiedwerken. Dit blijkt uit de opdrachten van 
de verschillende boeken. De „Rerum Burgundicarum libri VI" vor
men het eerste deel, de „Rerum Belgicarum libri XV" het tweede en 
dan het verhaal over den opstand het derde. Heuterus is in zijn op
vattingen een Bourgondiër. Hij beschrijft de daden van de Bour
gondische dynastie, vóórdat zij vasten voet in de Nederlanden had 
gekregen, en als heer van de lage landen. Het Bourgondische Huis 
verbond zich in 1477 met het habsburgsch-oostenrijksche geslacht. 
Zoo komt Heuterus er toe ook de roemrijke daden van deze dynastie 
te verhalen en ter inleiding daarvan een speciale verhandeling vóór 
in de „Rerum Belgicarum Libri XV" daaraan te wijden. Daarmee 
werd zijn boek meer een algemeene dan vaderlandsche geschiedenis. 
Het geheel had evenwel een door den schrijver vastomlijnd doel. In 
de dedicatie van de „Rerum Burgundicarum libri VI" aan Filips II 
bekent de auteur, dat hij den koning zelf tot patroon koos, omdat 
deze uit het beschreven Huis stamt en door erfopvolging rechtmatig 
de Bourgondische landen bezit. Hetzelfde zegt Heuterus aan d'As-
sonville in de opdracht van „De veterum... Belgio". Hij was dus 
koningsgezind, want — zoo had zijn studie hem geleerd — Filips II 
regeert krachtens recht. Twee groóte boeken bewezen hem zulks. Wij 
zullen zien, dat in het vervolg dit aan de historie ontleende argument, 
waarmee Heuterus het eerst te voorschijn was gekomen, in de pole
miek meer zal gebruikt worden. Wij hoorden wel reeds, dat de spaan-
sche koning de wettige en natuurlijke vorst was; dit inzicht bestond 
al wat langer. Doch nu kwamen de onweerlegbare bewijzen 188). 

Het schijnt, dat Heuterus aanvankelijk niet het plan had de „His
toria" te schrijven. Hij verklaarde het zelf op het einde van zijn 
tweede deel en gaf als reden op, dat hij er geen tijd voor had, te 
weinig politiek inzicht bezat, enz. 1 8 β ). Later, in 1602, was hij er 
toch druk mee bezig. Hij wist, dat er toen al in verschillende talen 
over den opstand was geschreven en dat sommigen ver van de waar
heid af waren hetzij door onwetendheid, hetzij door partijdigheid 1 β 0 ) . 
Men kan den invloed van sommige schrijvers wel bespeuren. De 
Huyter citeert Florentius van der Haer (blz. 394; 438). Ook Van 

1 8 8) De polemische bedoeling van Heuterus blijkt ook uit de beschrijving 
van de reis van Filips II in 1549, waarbij hij overal gehuldigd werd. Hij heeft 
dit uitvoerig verhaald „ut rebelles Belgae recordarentur, quam parum temporis 
a dicto Principi voluntario solemnique sacramento, quo in eius nomen, maiorum 
leges ас Religionem iurarunt, esset elapsum" (Rer. Belg., bh. 306). 

1 8 β) T.a.p., blz. 363. 
1 β 0) HISTORIA, blz. 400; 403; 433; 452; 417. 
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Meteren is hem niet heelemaal onbekend. Niettemin heeft hij geheel 
eigen elementen in zijn beschouwingen over den opstand. Hij wil 
eerst uiteenzetten wat Oranje — de aanstoker van de twisten (blz. 
387-388) — eigenlijk dreef. De Prins was enorm heerschzuchtig ; hij 
kon de grootheid van het Oostenrijksche Huis niet aanzien, daar 
zijn geslacht vroeger ook een keizer had gehad. Vervolgens zat 
Oranje diep in de schulden, doordat hij veel rijker leefde dan hij kon. 
Er was een burgeroorlog noodig om een gelegenheid te hebben zich 
daaruit te werken. En ten slotte ging hij zich met de nieuwe leerstel
lingen bezig houden, die het land waren binnengedrongen. Om voor 
het volk een goed figuur te maken, vervulde hij zijn godsdienstplich
ten, doch in werkelijkheid deed hij mee met al het geboefte, dat ket-
tersch was (blz. 388-389). Aangespoord door den behoeftigen Lode-
wijk van Nassau ging hij tegen de inquisitie in, die door Granvelle 
werd verdedigd. Heerschzuchtig als hij was, zag hij met leede oogen 
den invloed van den kardinaal bij de landvoogdes. De strijd tusschen 
beide mannen, begonnen omdat Granvelle Oranje's huwelijk met 
Renée van Lotharingen had verhinderd, eindigde met het vertrek van 
den raadsman van Margaretha. Toen achtte prins Willem den tijd 
gekomen om de nederlaag van Adolf van Nassau tegen de Oosten
rijkers (1298) te wreken (blz. 392). Uit het verdere verhaal volgt 
dan voortdurend, dat Oranje en de ketters de oorzaak zijn van de 
troebelen. Meer valt eigenlijk over de „Historia" niet te zeggen, daar 
wij slechts een fragment bezitten. Wel ziet men hier en daar dat 
De Huyter koningsgetrouw was, doch allesbehalve spaanschge-
zind 1 β 1 ) . Hij keurt geenszins alles goed wat Alva deed. 

Heuterus stierf in 1602, vóórdat de „Historia Secessionis Belgi-
cae" het licht zag. D'Assonville overleed in 1607 en vermaakte zijn 
papieren aan den Atrechtenaar Renon de France, zijn schoonzoon, 
van 1587 af lid van den Grooten Raad te Mechelen, gedurende 1605-
1622 president van den Raad van Atrecht en van 1622-1628 voor
zitter van het genoemde Mechelsche college. Volgens een brief van 
Renon zelf aan een kanunnik te Atrecht, heeft hij zijn „Histoire des 
causes de la désunion, révoltes et altérations des Pays-Bas" samen
gesteld tusschen 1606 en 1613 102). Mogelijk had Renon de France 
die papieren al in 1606, doch zeker is, dat hij door d'Assonville zelf 
geschreven werken bezat193). Men kan dus veilig aannemen wat 

191) Zie b.v. blz. 438; 440; 452. 
1 β 2) RENON DE FRANCE : Histoire des causes... ed. Ch. Piot. 3 dl. Bruxelles, 

1886-1891 ; I, blz. II . 
1BS) „D'Assonville scripsit plurima de rebus Politicis et Status, quae Raynu-

tius de France, Curiae Artesiensis Praeses, habet M.S.S.". Aldus LOCRIUS, t.a.p., 
blz. 681. 
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Sanderus al in 1643 als zijn meening te kennen gaf, nl. dat de Atrecht-
sche jurist er ook gebruik van heeft gemaakt194). Evenals bij Flo-
rentius van der Haer is voor hem het bewaren van de koninklijke 
macht en den godsdienst het voornaamste. Renon de France beziet 
de ketterij en Oranje als dé belangrijkste factoren, die tot den opstand 
hebben geleid. Hij beschrijft alles met een religieuse instelling. Gelijk 
tal van andere boeken bleef ook het zeer uitgebreid handschrift van 
Renon de France tot de 19e eeuw onuitgegeven. 

Aan het einde van deze paragraaf gekomen, kunnen wij conclu-
deeren, dat het intellectueele leven in de zuidelijke Nederlanden tot 
ongeveer 1580-1590 zich kristalliseerde in de waalsche gewesten. Van 
daaruit, met als brandpunten Douai en Atrecht, verdedigde men den 
koning. Tal van humanistische dichters gaven in verzen naar het 
zoo graag gevolgde klassieke model uiting aan hun gedachten en die 
hunner landgenooten. Deze mannen waren ook doortrokken van 
diepen godsdienstzin. Ten bewijze daarvan kunnen de vele gedichten 
met religieusen inhoud gelden. Vooral bestreed men de ketterij. De 
hartstochtelijke gevoelens kregen vorm in een kruistochtstemming, 
die tot een veldtocht tegen de Turken opwekte. In de Atrechter ge
leerden-kringen beoefende men bovendien graag de geschiedenis, 
speciaal de kerkgeschiedenis van stad en gewest in de middeleeuwen. 
Zoo kwam men hier ook tot het opstellen van geschriften over be
langrijke gebeurtenissen van den eigen tijd. Jammer genoeg bezitten 
wij nog niet alles in een of andere uitgave. Het geheel is een diep
gaande studie in onderling verband zeker waard. 

§ 3 : ANTWERPEN, ZETEL· VAN EEN RUIM-DENKENDEN 
GELEERDENKRING EN FELLE KATHOLIEKE ACTIE. 

Boven hebben wij gezien, hoe omstreeks 1590, naast Douai en 
Atrecht, ook Antwerpen zíjn plaats was gaan innemen in de rijen 
van hen, die htm vorst wilden verdedigen. Spoedig had het zelfs de 
leiding in den pennestrijd tegen de rebellen op zich genomen. Sinds 
het zich in 1585 met den koning had verzoend, was er een periode 
van gestadig herstel op godsdienstig en cultureel gebied aangebroken, 
een herstel, dat weldra werd geaccentueerd en krachtig voortgestuwd 
door de actie der Jezuïeten, die zich in de Scheldestad hadden ge
vestigd. 

) SANDERUS, t.a.p., II, blz. 131. 
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Rond 1600 en daarna deed de katholieke restauratie in de Neder
landen zich gevoelen, niet het minst tengevolge van de persoonlijke 
godsvrucht en daarmede samenhangende actie der aartshertogen in 
het publieke leven 1 θ 5 ) . De beide vorsten verleenden aan de Kerk 
krachtdadigen steun door een uitgebreide wetgeving. Zij stelden den 
Staat geheel in dienst van het geloof. Zij hadden daarmee zooveel 
succes, dat er in hun gebied na eenigen tijd geen protestantsche be
weging meer viel waar te nemen, tenzij dan geïsoleerde gevallen in 
de groóte steden en grensstreken l o e ) . Albertus en Isabella bedienden 
zich bij hun actie speciaal van de orde der Jezuïeten. Het kan zijn, 
dat een overeenkomst in idealen vorst en Sociëteit naar elkander 
dreef 1D7), maar de diepere reden van den geweldigen uitbouw der 
Jezuïetenorde in de spaansche Nederlanden moet men hier toch niet 
zoeken. De eigenlijke oorzaak daarvan was veeleer gelegen in het 
feit, dat juist de volgelingen van St. Ignatius gaven, wat vele onder
danen der aartshertogen voor hun geestelijk leven zochten 198). Men 
wenschte geen hooggaande beschouwingen om zijn beleving van den 
godsdienst te verdiepen, doch veeleer practische aanwijzingen daar
toe. Dat lag in den geest van den tijd, die ook in de oude bourgon-
dische gewesten neigde naar het concrete en zin had voor realiteit199). 
Het is daarom te begrijpen, dat omstreeks 1600 díe schrijvers over 
het geestelijk leven gezocht waren, wier ascese was gericht op de 
praktijk. Zulk een schrijver was bijv. de ons reeds bekende Ludo-
vicus van Granada 200). Evenals in Keulen en elders in Europa, met 
name in Italië201), stond hij ook in de zuidelijke Nederlanden hoog 
in aanzien en werd hij veel gelezen. Niemand minder dan de uit
stekende Jean Vendeville, lid van den Geheimen Raad, later bisschop 
van Doornik (f 1592) had Michael ab Isselt aangespoord om de wer-

198) A. PASTURE : La restauration religieuse aux Pays-Bas Catholiques sous 
les Archiducs Albert et Isabelle (1596-1633). Louvain, 1925, blz. 9; 15. 
H. J. ELIAS : Kerk en Staat in de Zuidelijke Nederlanden onder de regeering 
der Aartshertogen Albrecht en Isabella (1598-1621). Antwerpen, 1931, blz. 10. 

1 β β) ELIAS, t.a.p., blz. 35; zie ook blz. 106. 
1 β 7) PONCELET, t.a.p., I, blz. 585 geeft als overeenkomst, dat de Orde, evenals 

de spaansche monarchie, centraliseerend was. 
1 β β) T.a.p., blz. 586. 
1 β β) J. В. KNIPPING : De iconografie van de Contra-Reformatie in de Neder

landen. 2 dl. Hilversum, 1939-1940; I, blz. 11-12; 84. 
2 0 0 ) Boven, blz. 27 vlg. 
2 0 1 ) B. CROCE : L a Spagna nella vita italiana durante la rinascenza. Bari, 

1922, blz. 168. Zie ook boven, blz, 35-36. 
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ken van den spaanschen asceet te gaan vertalen202). In 1577 ver
scheen te Douai een fransche uitgave van de „Gids der Zondaren", 
bezorgd door Paul Dumont203). In 1588 liet de dichter Philips Nu-
man, sinds 1583 stadssecretaris van Brussel, „Den L'eydtsman der 
Sondaeren" verschijnen, dat hij naar eigen verklaring uit het fransch 
van genoemden Dumont had bewerkt204). In 1602 en 1608 deed de 
Turnhoutsche stadssecretaris Johan Gevaerts, de vader van den be
roemden humanist Johan Caspar Gevaerts, vertalingen uit het latijn 
van Michel ab Isselt het licht zien205). Eveneens ín 1602 bracht de 
hierna nog uitvoerig te behandelen geschiedschrijver Adriaan van 
Meerbeeck een nederlandsche editie op de markt van Ab Isselt's 
„Paradisus Precum". Het was ook Van Meerbeeck, die als eerste 
Franciscus van Sales' „Introduction à la vie dévote" aan het dietsch-
sprekende publiek aanbood200). Met deze voorbeelden, die wij ter
loops noteerden, is evenwel niet gezegd, dat de spiritualiteit van 
Ludovicus van Granada hier leiding-gevend was. Het is slechts de 
bedoeling er op te wijzen, dat men gaarne practisch-gerichte geeste
lijke lectuur benutte. En omdat de ascese der Jezuïeten, „welke zo 
zuiver in de geheel op het concrete gerichte tijdgeest paste" 207), in 
deze behoefte voorzag, lieten spoedig velen zich in hun zieleleven 
door de Sociëteit leiden. 

De Jezuïeten waren in de jaren 1542-1556 naar de Nederlanden 
gekomen. In laatstgenoemd jaar hadden zij met veel moeite de offi-
cieele toestemming tot vestiging van Filips II verworven. De tijd 
van groei, die daarmede was aangevangen, werd weldra onderbroken 
door de troebelen, gedurende welke de opstandelingen vrijwel overal 

202) Boven, blz. 29. 
208) PAQUOT, t.a.p., XVIII, blz. 48. 
2')4) PH. NUMAN : Den Leydtsman der Sondaren. TAntwerpen, Ghedruckt by 

Christoffel Plantijn MDLXXXVIII. Voorrede, blz. 6-7. Tevens is hij de 
„schrijver van een paar onbenullige devotiewerkjes in verzen" (E. ROMBAUTS : 
Richard Verstegen, een polemist der Contra-Reformatie. Brussel, 1938, blz. 
203). In 1613 verschenen van „De Leydtsman" twee herdrukken (ST. AXTERS : 
Bijdragen tot een bibliographie van de Nederlandsch Dominikaansche vroom
heid. I n : Ons Geestelijk Erf 8, 1934, blz. 141-201, no. 924; 926). 

205) A X T E R S , t.a.p., no. 929; 930; 931. In dit laa ts te : „Het Leven ons Hee
ren", wordt in het privilege van 7 Maar t 1604 gezegd : „ghetranslateert by den 
Eersamen Meester Jan Ghevaerts, Secr. van Turnhout" . Deze deelt in de Voor
rede mede eenige jaren geleden de „Gheestelycke Bloemen" vertaald te hebben. 

206) Zie beneden, blz. 248-249. 
207) K N I P P I N G , t.a.p., I, blz. 85. E r zij hier terloops aan herinnerd dat wij 

boven, blz. 33 op eenige overeenkomst tusschen Granada en de Jezuïeten wezen. 
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de leden van de nieuwe Orde verdreven. De krachtige steun van 
Alexander Farnese, doopkind van den H. Ignatius, had hen over 
deze moeilijkheden heen geholpen. De Sociëteit mocht door zijn be
middeling een nieuw statuut van den koning ontvangen (1584). 
Daarmede was een periode van heropbloei begonnen, die zijn hoogte
punt zou bereiken onder Albertus en Isabella208). Tóen doordeesem-
den de Jezuïeten als het ware de geheele maatschappij : zij leidden de 
controverse tegen de hervormden, ontwikkelden een enorme activiteit 
op wetenschappelijk gebied, werkten onder het volk door preeken, 
catechismusonderricht en toediening der Sacramenten, waarbij zij 
vooral propaganda maakten voor de veelvuldige H. Communie. Zij 
wisten zich populair te maken door de traditioneele volksvroomheid 
overal in den lande te herstellen of aan te wakkeren209). Tal van 
nieuwe devoties, zooals bijv. die tot de Engelen, hebben haar ont
staan en verspreiding aan de jonge Sociëteit te danken 210). De Orde 
richtte in grooten getale scholen op, die gewoonlijk door de steden 
onderhouden werden, daar de stadsmagistraten in de Jezuïeten uit
stekende opvoeders van de jeugd zagen. Door die colleges zorgden de 
volgelingen van Ignatius voor de intellectueele en in het bijzonder 
moreele vonning van den middenstand 211). De leiding der vroomheid 
kwam aldus te berusten „bij een spiritualiteit van een overheersend 
ascetisch karakter en vast omlijnd systeem, een spiritualiteit gekris
talliseerd in de Geestelijke Oefeningen". De op het practische ge
richte geest dezer oefeningen van St. Ignatius wist zelfs de beeldende 
kunst sterk te beïnvloeden en nuttig te maken voor zijn doel; de 
groóte aanschouwelijkheid, die deze kunst gaat kenmerken, is immers 
mede een gevolg van de inwerking der Exercitia. Wanneer men dit 
alles zoo beziet „zal het niet vermetel lijken te spreken van een uiterst 
sterke, zo niet overwegende invloed der Jezuïetenvroomheid op de 
Nederlanden der 17e eeuw" 212). 

De groóte uitbreiding van de Orde in de zuidelijke Nederlanden 
maakte een splitsing noodzakelijk. Zij kwam in 1612 tot stand. De 
twee taalgebieden werden van elkander gescheiden en ondergebracht 
in een „provincia Gallo-Belgica" en een „provincia Flandro-Belgica". 
Antwerpen was het centrum van de vlaamsche provincie: dáár 
woonde de provinciaal, dáár was het administratieve middelpunt213). 

208) Zie het boek van PONCELET; F. VAN HOECK, t.a.p., blz. 1-20. 
2oe) KNIPPING, t.a.p., I, blz. 88, nt. 5. 
" Ό T-a-p., blz. 165. 
2 1 1) PASTURE, t.a.p., blz. 308-312. 
2 1 2) KNIPPING, t.a.p., I, blz. 89; 87; 146; 88. 
2 , a ) PONCEWT, t.a.p., I, blz. 454-455. 



178 

Dáár lag ook het zwaartepunt van de geestelijke en wetenschappelijke 
werkzaamheid der Jezuïeten. Antwerpen beleefde tijdens het Bestand, 
hoewel het economisch achteruit ging, een tijd van ongekenden cul-
tureelen bloei. De strijdbare Sociëteit van Jesus gaf aan dien bloei een 
apart cachet. Zij werd de geestelijke leidster van de gansche bevol
king. Haar „congregaties en sodaliteiten vereenigden de patriciërs 
en het volk in een soort van vrome militie" 214). Tal van uitstekende 
geleerden, zooals bijv. Aub. Miraeus, Balth. Moretus, Joh. Casp. 
Gevartius waren lid van de Maria-sodalitas 215). De wetenschap te 
Antwerpen stond aldus vooral in dienst van het geloof. De Schelde-
stad was de perscentrale, vanwaaruit de pennestrijd met het Noor
den werd gevoerd ; bijna de heele literatuur der Jezuïeten werd hier 
gedrukt en uitgegeven216). Niet alleen de exegeten en theologen van 
beroep, ook de leeken hadden een diepgaande belangstelling voor de 
godsdienstwetenschap 217). Eensgezind richtten allen hun aanvallen 
op de kettersche en opstandige Hollanders, zoodra de kwesties : trouw 
aan vorst en Moederkerk in het geding kwamen. Men leefde intens 
mede met wat er boven den Moerdijk gebeurde. Vooral Aubertus 
Miraeus wekte de belangstelling daarvoor op. 

Le Mire — of Miraeus — was een geleerde van beteekenis. Vol
gens eigen opgave werd hij den tweeden December 1573 te Brussel 
geboren218). Hij studeerde te Douai en Leuven en gevoelde weldra 
roeping voor den geestelijken staat. In 1599 legde hij zijn baccalau-
reaatsexamen in de theologie af, waarna hij kanunnik werd te Ant
werpen. Toen zijn oom Johannes Miraeus in 1603 bisschop van de 
stad werd, stelde hij zijn neef aan tot secretaris. In deze hoedanigheid 
ondernam Aubertus in 1609 een reis naar Den Haag en Parijs, om 

21i) M. SABBE : Hugo Grotius en de Antwerpsche humanisten. In : Verslagen 
en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Akademie, 1925, blz. 873-887; 
blz. 878. 

215) F . P R I M S , M. SABBE e.a. : Rubens en zijne eeuw. Brussel, 1927. Op blz. 
63-174 een opstel van M. SABBE over : He t geestesleven in Antwerpen in Rubens ' 
tijd. He t hier aangehaalde op blz. 77. 

216) SABBE, t.a.p., blz. 106; 101. Zie ook F . P R I M S , die t.a.p. een opstel schreef 
(blz. 9-60) over „Rubens ' Antwerpen, geschiedkundig en economisch geschetst", 
op blz. 30, waar hij eenige beroemde Antwerpsche drukkers opsomt. 

2 1 7 ) PRIMS, ta.p., blz. 21. 
218) A. M I R A E U S : Rerum Belgicarum Chronicon. Antverpiae, 1636, blz. 424. 

Wi j bezitten over L,e Mire een studie van В. С DE R I D D E R : Aubert le Mire, 
sa vie, ses écrits. Bruxelles, 1863. Het boek biedt te weinig voor den modernen 
onderzoeker van het humanisme. E r is nog ruim plaats voor een nieuw werk 
en eveneens voor een uitgave van de tallooze brieven van den geleerden kanunnik. 
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te trachten geloofsvrijheid te verwerven voor de katholieken in het 
Noorden. Het gezantschap had geen succes. Sinds 1615 woonde 
Le Mire te Brussel, omdat hij tot hofkapelaan was benoemd. Negen 
jaar later verhief Isabella hem tot deken van het Antwerpsche ka
pittel. Hij verdeelde sindsdien zijn tijd tusschen Antwerpen en Brus
sel. Van 1636 af was hij veel ziek. 19 October 1640 overleed hij te 
Antwerpen. 

Dit zijn de allervoornaamste feiten uit het leven van den ijverigen 
geleerde, die te Antwerpen steeds een geziene figuur was. Meer
malen bezocht hij in opdracht van zijn oom het in 1605 opgerichte 
seminarie — waarvan zijn werkzame vriend Laurentius Beyerlinck 
president was210) — om de rekeningen te controleeren220). Jaren 
lang was hij een graag gehoord predikant en gaf hij catechismus-
lessen in de Onze Lieve Vrouwekerk 221). Direct nadat hij den 27sten 
Februari 1599 het vierde en laatste gedeelte van zijn baccalaureaats-
examen in de theologie had afgelegd222), was hij naar Antwerpen 
vertrokken. Den 6en Juli van hetzelfde jaar zond zijn vroegere leer
meester Justus Lipsius hem een brief, waarin hij hem wenken gaf voor 
zijn preeken. Hij had immers, zoo schreef hij, in Leuven gezien, 
dat Miraeus in staat was zijn toehoorders te ontvlammen. „Gij vraagt 
mij, wat ik U zal aanraden om hiervoor te lezen." Ofschoon dit bui
ten mijn gebied valt, zou ik U willen zeggen : lees Johannes Chrysos-
tomus en St. Bernardus. Wees in Uw predikaties niet te diepzinnig, 
want dan praat gij langs het volk heen, al is daaraan in dezen ver
warden tijd soms niet te ontkomen223). In 1600 was Miraeus al lid 
en tevens prefect van de latijnsche Mariasodaliteit der Jezuïeten 224). 
Acht jaar later richtte hij met behulp van zijn vriend Franciscus 
Sweertius een bibliotheek te Antwerpen op. Zijn herhaalde requesten 
aan de kanunniken van zijn kapittel hadden deze doen besluiten tot 

2 1 β) V. SEMPELS : Het Antwerpsch seminarie. In : Collectanea Mechliniensia 

22 (1933), blz. 509-528; 23 (1934), blz. 5-31. 
2 2 0 ) Aldus verklaart hij zelf als getuige voor G. Nemius, die in 1634 werd 

voorgedragen voor een benoeming tot bisschop van Antwerpen. Zie Βυυ,ΕΤίΝ 

DE L ' I N S T I T U T HISTORIQUE BELGE DE R O M E 8 (1928), blz. 241. 
2 2 1 ) S E M P E L S , t a . ? . , 23 (1934), blz. 18-19. 

гаг) Registrum Contionum, Responsionum, Disputationum [Facultatis S. 
Theologiae], Dee. 1578-1605, fol. 4 1 r (Brussel, Alg. Rijksarchief, Fonds Univ. 
Louvain, no. 504. Vgl. D E VOCHT, t.a.p., no. 504). 

^ 3 ) J. L I P S I I : Epistolarum selectarum centuriae Vi l i . E quibus.. . Tres 
posteriores ad Belgas. Eiusdem Lipsij Epistolica Institutio... Viriaci. Apud 
Gulielmum Gribaldum. Anno MDCIIII, blz. 454-456. 

ггі) PONCELET, t.a.p., II, blz. 342, nt. 8. 
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het stichten van een boekerij voor de geestelijkheid. Na eenige maan
den interesseerde ook de stad zich voor de plannen, die Miraeus moest 
verwezenlijken. Zoo kwam er een stadsbibliotheek tot stand. De rijk
ste afdeeling, blijkens den door bibliothecaris Le Mire zelf uitgegeven 
cataloog van 352 nummers, vormde de geschiedenis; daarna volgde 
de theologie 22l!). Het was de daad van een echten humanist, die de 
wetenschap voor ieder toegankelijk wilde maken. 

Volgens de gewoonte van zijn tijd stond Miraeus met vele uit
stekende geleerden in betrekking. Van de humanisten uit de opstan
dige gewesten noemen wij slechts Hugo Grotius en Aernout van 
Buchell, want ondanks den hevigen oorlog en de verschillen op gods
dienstig gebied, verbond een gevoel van eenheid vele Nederlan
ders 2 2 e) . Dat gevoel was zóó sterk, dat spontaan „al de voornaamste 
vertegenwoordigers van het post-Lipsiaansche humanisme, dat des
tijds in de kwijnende maar nog fiere havenstad zijn laatste bloei 
beleefde" den gelukkig uit Loevestein ontsnapten Grotius bij zijn 
aankomst in Antwerpen kwamen begroeten227). Die belangstelling 
voor den grooten geleerde was het gevolg van de actie van Miraeus. 
De kanunnik had als theoloog een zwak voor den rekkelijken Armi-
nius te Leiden, die veel verdraagzamer was dan zijn collega Go
maras. Daarbij voegde zich het feit, dat de Arminianen langzamer
hand de Staten tegen zich kregen, dus bij de toenemende felheid van 
den partijstrijd werden beschouwd als vijanden van hun regeering. 
Miraeus verborg zijn sympathieën niet en maakte ijverig propaganda 
voor zijn zienswijze. Daarbij maakte hij bij voorkeur gebruik van 
de sinds 1619 door Abraham Verhoeven regelmatig uitgegeven 
„Nieuwe Tijdingen" „waaraan hij rechtstreeks en onrechtstreeks 
meewerkte" en waarvan de invloed werkelijk aanzienlijk was, omdat 
deze courant zoowel in de zuidelijke als noordelijke Nederlanden veel 
werd verspreid en gelezen 228). 

Toch was Miraeus, die in 1615 naar Brussel ging, niet het middel-

225) A. VOISIN : Notice sur la bibliothèque de la ville d'Anvers. In : Messager 
des sciences historiques, 1839, blz. 196-203. De RIDDER, t.a.p., blz. 16-18. 

22e) Zie M. SABBE : De Antwerpsche vriendenkring van Anna Roemers 
Visscher. In : Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Aka
demie, 1925, blz. 754-769. DEZ. : Constantijn Huygens en Zuid-Nederland. In : 
t.a.p., blz. 775-799. 

22T) SABBE : Hugo Grotius... blz. 875. 
ï2e) SABBE, t.a.p., blz. 880; DEZ. in „Rubens en zijne eeuw", blz. 72. Zie ook 

J. LINDEBOOM : Betrekkingen tusschen Roomsch-Katholieken en Remonstranten 
in den tijd der Synode van Dordrecht. In : Nederlandsch Archief voor Kerk
geschiedenis N.S., 28 (1935-'36), blz. 3-20. 
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punt van het Antwerpsche geleerdenmilieu. Dat was veeleer de be
roemde Johan Caspar Gevartius, den oden Augustus 1593 te Antwer
pen geboren. Hij volgde in zijn vaderstad het college der Jezuïeten, 
om daarna te Leuven te studeeren. Na eenigen tijd verwisselde hij 
Leuven voor Leiden, waar hij Johan Meursius — sinds 1608 hoog
leeraar in de geschiedenis, vervolgens in de grieksche philologie — 
tot professor had. Hier raakte hij ook bevriend met Grotius en Hein-
sius. Van 1617 tot 1621 verbleef hij te Parijs, waar hij o.a. in relatie 
trad met den taalkundige en natuurvorscher Nicolaas Claude Fabri 
de Peiresc. Bij zijn terugkeer in Antwerpen verwierf Gevartius den 
post van stadssecretaris, welk ambt hij zijn geheele leven bleef be-
kleeden. In 1662 legde hij het neer om zich geheel aan de studie te 
kunnen wijden. Gevaerts overleed 23 Maart 1666 en werd in de 
kathedraal begraven229). Rondom Gevartius vereenigden zich — om 
ons te beperken tot het noemen van slechts eenige namen — de Je
zuïeten Schottus, Scribani en Rosweijden, de vrome kanunnik Johan
nes Hemelaers (1580-1655), vriend van Anna Roemer Visscher, de 
annalist Franc. Sweertius (1567-1627), intiem vriend van Aub. Mi-
raeus, burgemeester Nicolaas Rockox, de vrijgevige Maecenas, en 
dan niet te vergeten Peter Paul Rubens, die de opvoeding van zijn 
zoon Albert aan Gevartius toevertrouwde. „Au sein de ce groupe" 
— aldus M. Hoc230) — „l'influence de Juste Lipse était toujours 
marquante: le grand maître revivait dans la personne et dans les 
écrits de ces humanistes anversois, dont plusieurs avaient été ses 
disciples préférés". De Antwerpsche geleerdenkring, met Gevaerts 
als middelpunt, vormde derhalve als het ware de kern van het zoo
genaamde post-lipsiaansche humanisme. 

Lipsius zelf had de Ouden altijd ten zeerste bewonderd: zijn per
soonlijke voorkeur ging uit naar de stoïcijnen en hun woordvoerder 
Seneca231). Voor hem leidde het stoïcisme naar God; want de basis 
voor deze klassieke leer was de zuivere rede, die toch ook het geloof 
ondersteunt. Men moest z.i. het stoïcisme nuttig maken voor de Kerk. 
Zoo'n opvatting leidde tot een soort christelijk rationalisme, waarin 
het christendom dikwijls bijzaak werd 232). Lipsius bleef ten slotte de 

22e) M. Hoc : L,e déclin de l'humanisme belge. Étude sur J. G. Gevaerts, 
philologue et poète (1593-1666). Bruxelles, 1922, biz. 31-62. 

I30) T.a.p., biz. 43. 
251) H . P I R E N N E : Histoire de Belgique, IV. Bruxelles, 1927, blz. 451. 
252) L. ZANTA : L,a renaissance du stoïcisme au X V I e siècle. Paris, 1914, blz. 

334-337. Zie ook A. ROERSCH : L a correspondance de Lipse et de Torrentius. 
Répertoire analytique et chronologique. In : Le Musée belge. Revue de philologie 
classique 30 (1926), blz. 183-184. 
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Kerk trouw, doch zeker zooveel of nog meer gezag hadden voor hem 
de leerstelsels der Oudheid. Hij ontleende zoowel aan de een als de 
ander levensopvattingen, die hij met elkaar in overeenstemming 
bracht. Hadden de eerste italiaansche humanisten de klassieken ge
steld boven de Kerk en het oude geloof opzij geschoven, in de Neder
landen had de echte heidensche renaissance nooit vasten voet ge
kregen233). Lipsius verwierp het katholicisme niet; hij stelde alleen 
de Oudheid er boven. Een nieuwe beweging van zijn tijd — de katho
lieke restauratie — zou evenwel bewerken, dat de Oudheid in haar 
geheel ten dienste van de uitbreiding en verdediging van het geloof 
werd gesteld. Ook daar was er, evenals bij Lipsius, een verzoening 
tusschen de leer der Ouden en die van den Verlosser, doch de onder
linge waarde verhouding was nu juist omgekeerd. Zoo kan men 
spreken van post-lipsiaansch humanisme, omdat de invloed van den 
beroemden philoloog bleef voortduren. Het kenmerkende van dit 
humanisme is, dat alle wetenschappen in de smeltkroes van de Oud
heid tot één geheel met het Geloof werden versmolten234). Want als 
gevolg van de katholieke tegenhervorming ging in geheel Europa, 
met name in de spaansche Nederlanden, het geloofsleven rijk op
bloeien. Letterkunde, muziek en schilderkunst ondervonden daarvan 
den invloed. Tijdens het Twaalfjarig Bestand trok die religieuse op
leving de beste renaissance-menschen tot zich 236) en wist alles en 
allen aan zich dienstbaar te maken. De letterkunde kreeg daardoor 
zelfs een geheel ascetisch-moraliseerend karakter236). De priester-
dichter Justus de Harduyn (1582-1641), ongetwijfeld nog een renais
sancist, „stelt zijn kunst ten dienste van een andere Renaissance : die 
van de katholieke kerk en hij schenkt nieuwe bezieling aan de op
komende letterkunde van zuiver godsdienstigen aard"2 3 7). „Eener-
zijds sluit hij de wereldlijke Renaissance af, anderzijds is hij een 
heraut van de religieuse Renaissance" 238). Pater Poirters SJ . (1605-
1674), de Cats van het Zuiden, die een generatie later leefde, was 
eigenlijk al geen renaissance-kunstenaar meer, want hij greep wel-

а з а ) A. RoERscH : L'humanisme belge de la Renaissance à la lumière des 
récents travaux. I n : Bulletin de l'institut historique belge de Rome 18 (1937), 
blz. 24. 

2 ") T.a.p., blz. 25. 
23s) E. ROMBAUTS : Leven en werken van Pater Adrianus Poirters S J . (1605-

1674). Bijdrage tot de studie der didactisch-moraliseerende Letterkunde in de 
XVI Ie eeuw in Zuid-Nederland. Gent 1930, blz. 25. 

2 3 β) T.a.p., blz. 31-36. 
ϊ 3 Τ ) DAMBRE, t.a.p., blz. 37. 

?38) T.a.p., blz. 317. 
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bewust terug op de middeleeuwen 23B). Ook de beeldende kunst kreeg 
meer den vorm dan den inhoud van het verdwijnend tijdperk240). 
De voortdurend intens gevoerde godsdienstige propaganda onder het 
bewind der aartshertogen deed immers geest en invloed der renais
sance steeds meer veld verliezen241). Geloof, kunst en wetenschap 
werden één242). De alles doordringende actie van de Kerk en de 
Jezuïeten liet voor een afwijkende levensbeschouwing nauwelijks 
meer plaats. Derhalve ook niet voor ideeën, die door de Oudheid 
waren geïnspireerd. De tijd was voorbij, dat men zich kon permit-
teeren aan de klassieke schrijvers een geheel eigen levensopvatting 
te ontleenen. Het humanisme werd een spel met uiterlijkheden, een 
vorm-cultus. Men kan zulks duidelijk constateeren aan Erycius Pu-
teanus (1574-1646), Lipsius' opvolger op den leerstoel der klassieken 
te Leuven. Zijn biograaf Th. Simar wijst er telkens op, hoe Puteanus 
zich te buiten ging aan holle rhetoriek en woordverspilling om zijn 
armoede aan ideeën te maskeeren243). Men hield zich in het vervolg 
nog wel bezig met klassieke stijl, philologie, numismatiek, geschiede
nis enz., maar niet meer met klassieke philosophie met de bedoeling 
om daaraan een norm te ontleenen voor het al of niet stellen van 
bepaalde daden. 

Geldt dit alles voor het zeventiende-eeuwsche zuid-nederlandsche 
humanisme in het algemeen, het geldt zeker voor Antwerpen, dat 
een centrum was van humanisme en van godsdienstige herleving. 
Al de door ons genoemde Antwerpsche geleerden waren leerlingen 
van Lipsius geweest of stonden toch meer of minder onder invloed 
van zijn werken. Dat was zeker het geval met Gevartius. Hij was 
uitstekend katholiek, maar was tevens uit een soort literaire coquet
terie een christelijk rationalisme toegedaan. Van Puteanus had hij 
verder den eerbied voor nietszeggende woorden overgenomen244). 
Het gezag van den grooten meester liet in het geheel christelijke, 
post-lipsiaansche humanisme een zekere ruimdenkendheid bestaan in 

28e) ROMBAUTS, t.a.p., blz. 125-127; 154. 
г і 0 ) KNIPPING, t.a.p., I, blz. 60-61. 
*") T.a.p., blz. 210. 
2 4 2) T.a.p., blz. 36. 
2 4 a) T H . SIMAR : Étude sur Erycius Puteanus (1574-1646) considéré spécia

lement dans l'histoire de la philologie belge et dans son enseignement à l'Univer
sité de Louvain. Louvain-Paris-Bruxelles, 1909, blz. 130-131; 165. Vgl. wat 
PiRENNE, t.a.p., blz. 452 zegt : „Juste L,ipse mort, l'étude de l'antiquité ne se 
conserva à Louvain que pour la forme. On ne lui demanda plus des idées, mais 
des modèles de bien dire." 

2") SIMAR, t.a.p., blz. 63-69; 130-131. 
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wetenschappelijk onderzoek246) en verkeer met geleerden. Dat gaf 
aan Antwerpen een merkwaardig, eenigszins tweeslachtig karakter. 
Want 'vele dezer humanisten waren tevens godgeleerden. En zoo 
gebeurde het, dat er ook onder de katholieke theologen theorieën op
geld deden, die pleitten voor een zekere verdraagzaamheid om prac-
tische redenen ten opzichte van andersdenkenden. Juist in de handels
stad aan de Schelde, waar nogal wat protestanten waren blijven 
wonen, kwamen deze breede opvattingen voor. Niemand minder dan 
Franciscus Zypaeus, eveneens secretaris van bisschop Joh. Miraeus, 
was er een aanhanger van 240). En dat, terwijl Antwerpen de hoofd
stelling was, vanwaaruit de Jezuïeten hun tegenstanders bestreden 
en „waar alle drijfveeren gespannen [waren] en alle krachten ver-
eenigd om de levens- en wereldbeschouwing van het Katholicisme te 
doen triomfeeren" 247). 

Al mag men de gematigdheid van den grooten kring humanisten 
niet over het hoofd zien, toonaangevend was ze lang niet. Dat zou 
ook niet goed mogelijk zijn in een stad, die zóó geheel onder den-
invloed stond van de strijdlustige Sociëteit van Jesus. De heerschende 
gevoelens vonden vooral hun vertolking in de reeds genoemde 
„Nieuwe Tydinge" van den drukker Abraham Verhoeven. Zij waren 
„om zoo te zeggen de officiëele katholieke berichten en beschouwin
gen over de gebeurtenissen van dien tijd" 248). Zij gaven vorm aan 
de felle anti-hervormde en anti-hollandsche gezindheid der overtuig
de spaansch-gezinden ; zij ademden een „allesoverheerschend anti-
protestantschen geest uit, die zich echter scherper of milder uitte 
naargelang hij zich richtte tegen de streng-calvinistische of tegen 
de remonstrantsche leer" 249). De Hollanders hielden het voor zeker, 
dat de couranten van Verhoeven samengesteld werden door de Je
zuïeten 260). Daarin hadden zij niet heelemaal ongelijk, want de Je-

2") PRIMS, t.a.p., blz. 25. 
2 4 β) SABBE in „Rubens en zijne eeuw", blz. 68. 
2 4 7) PRIMS, t.a.p., blz. 13. 
! ! 4 8) M. SABBE : Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Neder-

landsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw. Antwerpen, 1933, blz. 
34; 157. 

2 4 в) ROMBAUTS, Verstegen, blz. 261. 
2 S 0) SABBE, t.a.p., blz. 157. „Deze tijdingen bestaan feitelijk uit twee soorten 

brochuurtjes : 1°) het eigenlijke nieuwsbericht, dat onder de* hoofding „Waer-
achtich verhael", „Corte Beschryvinghe", „Tijdinghe", „Nieuwe Tijdinghen" 
of „Gazette" de meest verscheiden nieuwstijdingen geeft uit alle mogelijke 
streken van Europa. Deze reeks bevat veel vertalingen uit het Engelsch, Duitsch, 
Fransch, Spaansch, Italiaansch, enz. en somtijds ook een afdruk der tijdingen, 
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zuïeten weerden zich geducht, speciaal bij monde van den reeds ouden, 
maar vurigen Franc. Costerus, Joh. van Gouda en Joan David (1545-
1613). „Naast dezen, die hun polemiek te boek stelden, treffen we 
nog, voornamelijk te Antwerpen, een aantal predikanten aan, welke 
geen polemische geschriften achterlieten, maar niettemin een voor
name rol speelden in de bestrijding der gereformeerde leer. Volgens 
de getuigenissen van tijdgenooten heeft de Jezuïet Maximiliaan van 
Habbeke (1580-1637) zich in zijn spottend-kluchtige sermoenen 
vooral verdienstelijk gemaakt op dit gebied. Moesten sommige van 
die populaire sermoenen bewaard gebleven zijn, er zou ongetwijfeld 
meer dan één aanknoopingspunt kunnen aangewezen worden tusschen 
de volksche preeken van een Max. van Habbeke en de schampere 
anti-reformatieverzen van Verstegen, te meer daar beiden wel in een 
zelfde richting hebben gewerkt, de eerste door het inspireeren van 
menig bericht, de andere door het schrijven van menig pamflet uit 
de reeks der Nieuwe Tijdingen" 251). 

De hier genoemde Richard Verstegen was te Antwerpen een per
soonlijkheid van belang. Hij was bevriend met vele voorname huma
nisten en geleerden uit den tijd van vóór 1600, evenwel niet met de 
leerlingen van en de jongeren na Ljpsius 252). Hij was ongeveer 1550 
geboren te Londen uit een adellijke geldersche familie en had gestu
deerd aan de katholieke universiteit te Oxford. In 1577 raakte hij 
in de gevangenis. Vóór 1580 kon hij uitwijken naar Parijs, waar hij 
tot 1584 kon verblijven, daar hij zich toen onmogelijk maakte als 
schrijver van een pamflet tegen de engelsche regeering. Hij verbleef 
vervolgens twee jaren te Rome om dan naar Antwerpen te gaan, 
waar hij de rest van zijn leven — tot 1640 — sleet. Hij heeft tal 
van pamfletten geschreven, waarin men godsdienst en politiek niet 
van elkaar kan scheiden, zooals trouwens bij vrijwel alle auteurs in 
dezen tijd het geval is. In 1621 gaf hij onder den naam: „Spieghel 
der Nederlandsche Elenden" (Mechelen, 1621) een uiterst vinnig 
geschrift uit naar aanleiding van een eventueele hernieuwing van 
het Twaalfjarig Bestand. Het was gericht tegen een hollandsch 

te Amsterdam door den Noordnederlandschen courantier Broer Jansz. gedrukt; 
2°) de tweede soort brochuurtjes vertoonen meer het uitzicht van kleine pam
fletten, bedoeld als hekeling of satire van sommige godsdienstige of politieke 
gebeurtenissen in de Nederlanden of in het buitenland. Ze werden wel met 
dezelfde letter gezet en volgens hetzelfde formaat ingebonden als de nieuws
berichten, maar hebben met deze over het algemeen weinig of geen uitstaans" 
(ROMBAUTS, t.a.p., blz. 197-198). 

251) ROMBAUTS, t.a.p., blz. 261. 
ïS£) ROMBAUTS, t.a.p., blz. 200-201. 
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boekje: „Aenmerckinge op de Propositie van den Ambassadeur Pec-
kius" (T'Amstelredam, 1621) 253). „Hoe scherp dit geschrift van 
R. Verstegen ook moge wezen", zegt Maurits Sabbe, „wij houden het 
voor een trouwe uitdrukking van het gevoel van den gewonen man 
in het Zuiden. De strijdgedichten, die wij ons voorstellen in de vol
gende hoofdstukken te bespreken, zijn overigens al even vinnig anti-
protestantsch en anti-Hollandsch"254). Verstegen begint met een 
kort historisch overzicht van de gebeurtenissen sinds 1559. Filips 
was de natuurlijke en wettige vorst — aldus schrijver — want hij 
had zijn landen van zijn vader geërfd. Een fout was, dat de edelen 
op te grooten voet leefden, ook Oranje, die verbitterd was over de 
mislukking van zijn huwelijksplannen. Tegenover de vele nieuwe 
godsdiensten stond Filips in zijn recht, toen hij de oude wetten toe
paste. Oranje c.s. deden alsof zij aan de zijde der verdrukten ston
den en lokten het request uit. Toen de koning Alva zond om de orde 
te bewaren, hield hij slechts zijn eed, volgens welke hij Kerk en 
geestelijkheid zou beschermen. Die eed maakte trouwens deel uit van 
de privileges, die moesten worden gehandhaafd. Het hoofd van den 
opstand was de Prins, die op godsdienstig gebied zóó dubbelzinnig 
was, dat iedere gezindte meende hem te kunnen vertrouwen. Híj was 
verantwoordelijk voor al het vergoten bloed ! Nooit hield hij beloften, 
aan de steden gedaan, om het katholicisme te handhaven, evenmin 
als andere beloften. Naast deze uitingen van Verstegen over de han
delende personen in den opstand, vinden wij er ook over de Hollan
ders in het algemeen. Elisabeth van Engeland kreeg van hen slechts 
ondank terug voor de hulp, die zij had verleend. Eveneens waren de 
Hollanders ondankbaar jegens Hendrik III van Frankrijk, die zijn 
broer Anjou steunde. Ook zijn zij geen echte patriotten, betoogt 
Verstegen, want dan moesten zij hun land beminnen en hun vorst 
verdedigen tegen zijn vijanden; dan moesten zij den vrede niet storen 
en hun medeburgers niet berooven. De Hollanders deden echter het 
tegendeel256). 

Met deze enkele aanteekeningen, meenen wij te kunnen volstaan 
om te laten zien, dat Verstegen dezelfde ideeën had als vele tijdge-
nooten en zich nauwelijks van hen onderscheidde. Zoo had Verstegen 
ook reeds in 1613 in zijn „Nederlantsche Antiquiteyten" St. Willi-
brord behandeld als brenger van het katholicisme in de Nederlanden. 
Hij was geëindigd met een pleidooi voor het oude geloof, dat de 

21,s) ROMBAUTS, t.a.p., blz. 275-279. 
2M) SABBE, ta.p., blz. 8. 
"*) ROMBAUTS, Verstegen, blz. 263-274. 
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hervormers wilden veranderen 2 5 e ) . Nieuw was dit pleidooi geens
zins. Men had er reeds eerder, speciaal in Antwerpen, meer dan eens 
op gewezen, dat de katholieke kerk de oudste rechten in de Neder
landen bezat. In 1591 schreef een zekere Heynschelman van Rytho-
ven een „Historie van d'outheyt ende den voortganck des Heylich, 
Christen, Catholyck, Apostolyck ende Roomsche gheloove, in dese 
Belgische Nederlanden ghepredickt van d'Apostels tyden af tegen 
alle niewicheyt ende joncheyt der vremde secten ende ketteryen. Daer-
inne verhaelt staen de verbreydinghe ende vasticheyt desselfs geloofs 
ende den onderganck der ketteryen ende dolinge ten diveerschen ston
den opghestaen, maer te niete ghedaen. Met meer andere schoone 
geschiedenissen" (Antwerpen, 1591). Ook Pieter Opmeer te Delft 
— over wien wij beneden zullen spreken — verdedigde deze stelling. 
Mathias Lambrecht, sinds 1596 bisschop van Brugge, stelde een 
„Historia Ecclesiastica oft Een Kerckelycke Historie" (Antwerpen, 
1595) samen, waarvan het betoog eveneens in die richting ging. 
Aubertus Miraeus te Antwerpen vatte deze gedachten kort daarna 
weer op en gaf ze vorm in een serie pracht-gravures met onderschrift, 
door zijn kennis Jan-Baptist Vrients vervaardigd, onder den titel: 
„Sanctorum Galliae Belgicae imagines et elogia; quibus religionis 
ortus progressusque in Belgio ostenditur" (Antverpiae, apud Joan-
Bapt. Vrintium, 1606). In 1609 bezorgde Le Mire een overziene en 
vermeerderde editie van Lambrecht's „Kerckelycke Historie" 2 5 7 ) , in 
1620 een herdruk van de „Imagines" a 5 8 ) . Eenige jaren daarna wijdde 
hij zelfs een heel boek aan zijn thesis, ni. de „Rerum Belgicarum 
Annales" 2 5 9 ) . Men heeft wel eens in afkeurenden zin over dit werk 
gesproken en met verwijzing naar het feit, dat het jaar 1566 slechts 
twee regels beslaat en er dan verder tot 1573 niets meer volgt, op
gemerkt, dat dit een zonderlinge wijze van geschiedschrijven was 2 Θ 0 ) . 
De auteur had echter heelemaal niet de bedoeling te schrijven over 
politieke gebeurtenissen. Integendeel, in het voorwoord tot den lezer 
verklaart hij, dat hij in 1608 Sigebert van Gembloux2β1) uitgaf met 

2 s e ) T.a.p., blz. 176-177. 
2 " ) D E RIDDER, t.a.p., blz. 58. 
2 5 8 ) Antverpiae, Apud Theodorum Gallaeum C I O . I O . C X X . 
2 5 9 ) R e r u m Belgicarum Annales I n quibus Christianae Religionis, et vario

rum apud Belgas Principatuum origines, ex vetustis tabulis Principumque diplo-

matibus hauste, explicantur. Bruxellis, Apud loannem P e p e r m a n n u m . . . z.j. 

[1624]. 
2 β 0 ) A. WAUTERS in Biogr. Nat . Belg., s.v. 
2 β 1 ) N1. A. M I R A E U S : R e r u m toto orbe gestarum chronica a Christo nato ad 

nostra usque tempora. Antverpiae, 1608. 
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een vervolg tot dat jaar. Daarna, gaat hij voort, hebben vele „viri 
litterati ac pii" er bij mij op aangedrongen het begin van den katho
lieken godsdienst in de Nederlanden en ook het ontstaan van onze 
vorstendommen te verklaren en te beschrijven. Om aan hun god
vruchtige genegenheid en verlangens ten opzichte van geloof en 
vaderland te voldoen had hij toen dit geschrift samengesteld. Hij 
eindigt met de hoop uit te spreken, dat anderen het zullen voltooien, 
nu hij den weg gewezen heeft. Miraeus geeft in het boek zelf tal van 
namen en data van heiligen, bisschoppen, stichtingen van kerken enz. 
Hij begint „ab urbe condita 696" en eindigt met 1200, want, zegt hij, 
den tijd daarna heeft hij behandeld in de heruitgave van de kroniek 
van Sigebert (1622) 2 β 2 ) . Le Mire was in zijn opzet wel geslaagd, 
hij had inderdaad de oudheid van het katholicisme aangetoond. 

Wanneer wij nu het behandelde recapituleeren, brengen wij den 
enormen invloed der Jezuïeten op alle gebieden van het leven in her
innering. Het centrum van waaruit hun actie in de vlaamsch-
sprekende gewesten wordt geleid, is Antwerpen. Antwerpen is het 
middelpunt in de worsteling tegen de hervorming, in den strijd om 
geloofsvernieuwing in het Zuiden; het is de uitvalspoort naar het 
Noorden; het is evenals Keulen, een perscentrale der contra-refor
matie. Maar al is men in de Scheldestad vurig anti-protestantsch en 
anti-hollandsch, er is ook een voorname kring van personen, wier 
invloed op de houding van Antwerpen zeer gering is, doch die men 
niet over het hoofd kan zien zonder een ernstige fout te begaan. Het 
is het schitterende geleerden-milieu, waarin P. P. Rubens, Gevartius, 
Pater Schottus S.J., Scribani S.J. en Rosweyden S.J. de meest op 
den voorgrond tredende figuren zijn. Deze intellectueele upper ten 
is eenigszins ruimdenkend, al zijn allen onverdachte katholieken. Zij 
hebben den invloed van het zich verchristelijkend humanisme onder
gaan. Strijdbaarheid en tevens verdraagzaamheid: dat zijn de beide 
elementen, die men o.i. in het Antwerpsche leven van het begin der 
zeventiende eeuw kan opmerken. 

§ 4: LAURENTIUS BEYERLINCK, 
DE IRENICUS-GESCHIEDSCHRIJVER. 

De intellectueele kringen te Antwerpen hebben in den persoon van 
Laurentius Beyerlinck een geschiedschrijver geleverd, in wien de 
zoojuist besproken kenmerken van dat milieu duidelijk naar voren 
treden. 

se2) A. MIRAEUS : Rer. Belg., blz. 791-792. 
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Beyerlinck was 12 April 1578 in de Scheldestad geboren als zoon 
van een apotheker 2 в з ) . Na de gewone lagere studiën bij de Jezuïeten 
te hebben gevolgd, begaf hij zich naar Leuven om philosophie en 
theologie te gaan studeeren, ofschoon zijn vader hem voor den han
del had bestemd. Hij hoorde aan de universiteit Thomas Stapleton 
de H. Schrift verklaren 2 β 4 ) . In 1603 en 1604 legde hij regelmatig 
de noodige examens a f 2 8 5 ) , zoodat hij in 1605 tot licentiaat in de 
theologie kon worden verheven. Inmiddels gaf hij reeds lessen in 
poëzie en rhetorica aan het college De Vaulx. Nauwelijks had Beyer
linck zijn graad behaald, of de Antwerpsche bisschop Miraeus be
noemde hem nog in 1605 tot president van het een jaar geleden op
gerichte seminarie van het bisdom. Een zware, verantwoordelijke 
post voor een jongen priester van 27 jaar! Er kwam nog bij, dat de 
inrichting financieel zeer zwak stond. De president moest zóó zuinig 
zijn, dat hij zelfs geen eigen bed had en uit eigen beurs maar een 
en ander moest betalen. Hij kocht b.v. voor de bibliotheek de aller
noodzakelijkste boeken. Doordat hij nooit zijn salaris accepteerde, 
kreeg het seminarie een groóte schuld aan hem, die hij later kwijt
schold. Hij schonk bovendien zelfs nog een belangrijk bedrag266). 
Behalve president van het seminarie was Beyerlinck kanunnik van de 
kathedraal, boekencensor — als zoodanig is hij zeer bekend, — aarts
priester en protonotarius apostolicus. Hij was een vroom en beschei
den man, goed predikant, hard werker. Gedurende 14 jaar beklom 
hij iederen Zondag in de kathedraal den kansel; bovendien hielp hij 
dikwijls zijn vriend Aubertus Miraeus bij de catechismuslessen in 
de O. L. Vrouwe-kerk. Beyerlinck overleed tengevolge van zijn al te 
intense studie — men zie de eerbiedwekkende lijst geschriften op 
zijn naam 2 β 7) — reeds den 7den Juni 1627. Hij stichtte studiebeur
zen voor de Leuvensche universiteit2 β 8) en vermaakte aan haar zijn 
uitgebreide boekenverzameling van meer dan 900 deelen. Dit legaat 

2 e 8) Zie BIOGR. NAT. BELG., S.V. 
2 β 4) L,. BEYËRWNCK : Opus Chronographicum (Antverpiae, H. Verdussen, 

1611), blz. 252. 
265) Nomina Baccalaureorum Biblicorum... e Venerabili Facúltate Theologiae 

in Universitate Lovaniensi... ab anno 1585 ad mensem Martium anni 1619, 
fol. 15r,· 16v; Registrum Contionum... Dec. 1578-1605, fol. l l l v (Brussel, Alg. 
Rijksarchief, Fonds Univ. Louvain, no. 505 en 504. Vgl. D E VOCHT, t.a.p., no. 
505; 504). 

Me) SEMPELS, t.a.p, 23 (1934), blz. 11-19. 
267) PAQUOT, ta.p., VIII, blz. 437 vlg.; SANDERUS, t.a.p., II, blz. 38 en 40 

geeft nog twee handschriften. 
2 β 8) D E VOCHT, t.a.p., no. 4547. 
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vormde den grondslag van de algemeene bibliotheek, want tot dan 
toe had men slechts de beschikking gehad over de speciale boekerijen 
der colleges en instituten 2 β 9 ) . 

Beyerlinck had zijn geboortestad boven alles lief. Men leze den lof
zang op haar in zijn „Opus Chronographicum", wanneer Parma de 
veste heeft ingenomen. Een aardig voorval had in 1607 plaats. In dat 
jaar publiceerde de Leuvensche hoogleeraar Erycius Puteanus een 
boekje „De luxu conviviorum", waarin hij de bewoners van Antwer
pen ervan beschuldigt alleen te leven voor overdaad bij maaltijden. 
De opschudding onder de burgerij was geweldig, zóó zelfs, dat Pu-
teanus zich genoodzaakt zag zijn verontschuldigingen aan te bieden. 
Dat was het werk geweest van Beyerlinck en meer nog van J. Wo-
verius, Puteanus' vriend 270). Omdat de boekencensor een waar zoon 
van de handelsstad was, kan men begrijpen, dat hij persoonlijk ver
draagzaam was voor niet-katholieken. 

Beyerlinck's humanistische kennissenkring wijst ook in deze rich
ting. Behalve met de boven besproken geleerden stond hij met Abra
ham Ortelius, den neef van Em. van Meteren, op goeden voet271). 
En toen hij in 1610 of daaromtrent in Amsterdam was — „excolendi 
animi caussa" zegt hij zelf — zag hij het portret van Coornhert bij 
diens erfgenamen 272). Het is interessant, dat hij met de verwanten 
van dezen strijder voor tolerantie in verbinding stond273). In Juli 
1610 plaatste hij een gedicht in het Album Amicorum van den ge
schiedschrijver Petrus Scriverius te Leiden274). Tot zijn kennissen 

2βΒ) V. BRANTS : La faculté de droit de l'Université de Louvain à travers 
cinq siècles. Paris-Bruxelles, 1917, blz. 219, nt. 2. 

г 7 0 ) SIMAR, t.a.p., blz. 8-9. 
2 7 1 ) BEYERLINCK, t a . p . , blz. 6 6 ; 240; 248. 
2 7 2 ) T.a.p., blz. 178. In 1605 overleed „ M r . Clemens Coornhart, famosi illius 

Coomhart i j f rater" . Aldus J. BUGGE in zijn „Necrologium Dioecesis Harlemen-
sis". I n : De Katholiek 60 (1871), blz. 65. 

2 T 3 ) Hi j had in het Noorden ook nog relaties met Haarlemsche geestelijken 
inzake de belangen van het bisdom. In de aanvulling op de „Tabula Chronolo
gica" van Bugge en Bannius lezen wij : „1621. Jan. Nomius apud Beyerlinc 
explicat petitiones inordinatas pro Boudano, scandala per regulares in partibus 
Holl. maxime Praedicatores edita et inobedientias, rationes pro eis datas ex 
ignorantia refellit" ( B I J D R . . . . G E S C H . . . . BISD. VAN HAARLEM 42, 1923, blz. 32-

33). O p 23 Febr. 1625 schrijft Beyerlinck een brief aan Wolffius (t.a.p., 1, 1873, 
blz. 339). 

г 7 4 ) D. J . H . TER H O R S T : H e t Album Amicorum van Petrus Scriverius. 
I n : Het Boek, 2e Reeks, 25 (1939), blz. 289-294; zie blz. 290. Om den datum 
vast te stellen raadpleegden wij het oorspronkelijke handschrift, aanwezig in de 
Nationale Bibliotheek te 's-Gravenhage, Ms. 133M5. 
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te Antwerpen behoorden eveneens Pieter en Lucas Opmeer, de beide 
zoons van den Delftenaar Pieter Opmeer. Over hen moeten wij wat 
uitvoeriger zijn, wijl Beyerlinck juist in samenwerking met hen tot 
publicaties is gekomen. 

Eerstgenoemde had te Leuven gestudeerd. In het eerste semester 
van het jaar 1564-1565 was hij ingeschreven onder de „Porcenses 
divites" — de betalende, rijke leerlingen van het college Le Porc of 
Het Vereken — als „Petrus Opmeer Delphensis" 27B). Van Lucas 
weten wij, dat hij 6 Maart 1578 tot licentiaat in de faculteit der 
artes werd bevorderd 2 7 e). Pieter ging in den handel en woonde eenige 
jaren als agent te Hamburg. Dat blijkt uit een edict, dat Parma in 
Februari 1588 uitvaardigde om P. Opmeer op diens verzoek vrijen 
handel te verleenen op Spanje en de zuidelijke Nederlanden en zijn 
facteurs en schepen geen overlast aan te doen277). In 1590 was 
Opmeer in Antwerpen. Hij vroeg toen een paspoort aan om zijn kin
deren van 5 en 10 jaar met zijn schoonzuster en dienaar uit Hamburg 
over Holland naar Antwerpen te mogen laten komen; op 28 Maart 
vStond men hem de gunst toe 278). Den eersten Januari 1592 bekleedde 
hij den post van fiscaal van de „Armée navalle entretenue en la 
Rivière de ceste ville d'Anvers", terwijl Lucas raadslid hiervan 
was 2 79). Evenals zijn vader was Pieter een godsdienstig man, met 
groóte belangstelling tevens voor de wetenschappen. In 1593 publi
ceerde hij een moraliseerende verhandeling, getiteld : „Dat Schip van 
Patientie", met welk schip hij de Kerk bedoelt280). Hij droeg het op 
aan den vice-admiraal „Heer Anthonis van Bourgoignien". In deze 
dedicatie zegt Opmeer, dat een vriend hem het boekje had toegezon
den. Uit genegenheid tot hem had hij het eerst vertaald en het daar
na laten drukken. Burger merkt op, dat „de aanwending van zulke 
zeevaart-gelijkenissen volstrekt niet behoeft te berusten op wezenlijke 

27e) Quartus liber intitulatorum (29 Febr. 1529 tot 31 Aug. 1569), fol. 411 г 

(Brussel, Alg. Rijksarchief, Fonds Univers. Louvain, no. 24; vgl. D E VOCHT, 
t.a.p., no. 24). 

Эт6) Acta facultatis [Artium], Liber nonus, 5 Jan. 1572 tot 1 Febr. 1597, fol. 
132r (Brussel, ta.p., no. 713; vgl. De оснт, t.a.p., no. 713). 

2 7 7) Brussel, Alg. Rijksarchief, Papiers d'État et de l'Audience, no. 1036 
(Passeports pour personnes, enregistrés par ordre du Conseil Privé, 2 Mei tot 
30 Dec. 1592), fol. IKMIO». 

" Ό Brussel, t.a.p., no. 1016 (Idem. Sept. 1529 tot 8 Dec. 1616), fol. 22. 
Z7B) ANTWËRPSCH ARCHIEVENBLAD, 2e Reeks, 7 (1932), blz. 312-313. 
280) D. T H . ENKIAAR : Varende Luyden. Studiën over de middeleeuwsche 

groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden (Assen, 1937), blz. 56, 
rekent het boekje tot het genre van het Narrenschap van Seb. Brant. 
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kennis van de zeevaart" en dat auteur zoowel als graveur er heel 
weinig begrip van hadden281). Men kan o.i. daarom veilig P. Op
meer Jr. als schrijver uitschakelen, omdat deze wél kennis van de 
zeevaart had. P. Opmeer Sr. komt ook niet in aanmerking, want deze 
bezat een veel te fijn ontwikkeld kunstgevoel dan dat hij een minder
waardig kaartje had kunnen laten maken. Wij hebben dus een ver
taling — waarschijnlijk uit het fransch — voor ons; aan de fransche 
uitgave zal wellicht ook het kaartje zijn ontleend 282). 

Pieter en Lucas erfden in 1595 bij het overlijden van hun vader te 
Delft diens schriftelijke nalatenschap 283). Zij dachten er weldra over 
twee boeken uit de erfenis in het licht te geven, ni. de „Historia Mar-
tyrum Batavicorum" en het „Opus Chronographicum". Laur. Beyer-
linck hechtte als librorum censor aan beide zijn goedkeuring, resp. 
in 1607 en 1608. Het laatstgenoemde zou hij echter eerst voortzetten 
„op verzoek van personen, die het mij ook hadden kunnen bevelen" 
naar hij zelf in de voorrede zegt. Alvorens nu dit vervolg te be
spreken, dienen wij eerst aandacht te schenken aan de bedoelingen 
van P. Opmeer den Ouden. Wie was hij en wat wilde hij met zijn 
werk? 

Pieter Opmeer de Oude was 13 September 1526 te Amsterdam 
geboren 284). Na den vroegen dood van zijn vader kwam hij onder 
leiding van de bekende humanisten Nicolaas Cannius en Alardus van 
Amsterdam, beiden de krachtige aanvoerders van een katholieke 
reformatie in hun woonplaats285). Beiden stonden zij zeer nauw met 

281) C. P. BURGER Jr. : Op welke zeekaart vaart het Schip van Patientie?1 

I n : Het Boek, 2e Reeks, 20 (1931), blz. 111-118; blz. 111; 117. Aldaar ook: 
„als een van de ervaren graveurs van wezenlijke kaarten het gemaakt had, zou 
het toch wel heel anders zijn geworden". 

2 β 2) T.a.p., blz. 113-114. 
2 S 8) Zij hadden nog een broer Cornells Opmeer, die 29 Juli 1595 een pas

poort kreeg om met zijn kinderen uit Delft naar de zuidelijke Nederlanden te 
komen. Brussel, Alg. Rijksarchief, Papiers d'Etat et de l'Audience, no. 1040 
(Passeports...), fol. 122r'v. Lucas bezat vele manuscripten, waarvan hij er uit
leende aan Pontus Heuterus en den geschiedschrijver Jan-Baptist Gramaye. 

2 8 4) Alle biographieën steunen op die van Valerius Andreas, vóór in het 
„Opus Chronographicum". Een goede levensbeschrijving is die van B. J. M. DE 
BONT : Het Katholieke Amsterdamsche Patriciaat der XVIIe en Х ІПе eeuw. 
III : Petrus van Opmeer, Amsterdammer en zijne „Historia Martyrum Bata
vicorum". I n : De Katholiek 117 (1900), blz. 197-210. 

г 8 5 ) J. F. M. STERCK : Onder Amsterdamsche Humanisten. Hun opkomst en 
bloei in de 16e eeuwsche stad. Haarlem, 1934, blz. 60. 
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Erasmus in verbinding — Cannius was zelfs zes jaar diens secre
taris — en prentten zíjn geest en wijsheid aan hun leerlingen in 2 8 e) . 
Alardus had bovendien een groóte belangstelling voor de kunst van 
zijn tijd, speciaal voor Jan van Scorci, met wien hij was opgevoed 2 8 7). 
Na deze opleiding ging Pieter Opmeer te Leuven aan het college 
Busleyden — of het College der Drie Talen — onder P. Nannius uit 
Alkmaar studeeren. Te Doornik bekwaamde hij zich in de kerkelijke 
tijdrekenkunde, mathematica en fransch. Hieraan kwam een einde 
doordat zijn moeder hem naar Amsterdam terugriep. Op negentien
jarigen leeftijd trad hij daar in het huwelijk met Sophia Sasbout. 
Vermogend als hij was, kon Opmeer zich aan de studie blijven wij
den. Hij leerde van Petrus Resenius te Delft het grieksch en occu
peerde zich bovendien nog met medicijnen en rechten. In 1572 ging 
hij vanuit Delft, waar hij tot nu toe had gewoond, voor korten tijd 
met den spaanschen legeroverste Valdez naar Henegouwen288). Óp 
verzoek van baljuw Pieter de Langhe keerde hij echter spoedig naar 
zijn geboortestad terug. In 1578 moest hij, evenals zoovele andere 
vooraanstaande katholieken, bij den overgang van Amsterdam de 
vlucht nemen. Hij ging toen opnieuw te Delft wonen, waar hij 9 No
vember 1595 overleed. 

Men ziet aan deze studiën, dat Opmeer een echt humanist was. 
Van zijn vriendenkring noemen wij slechts Martinus Duncanus, Cor
nells Musius, Arias Montanus, Valerius Andreas en Pontus Heu-
terus. Daar hij smaak had voor bouw-, schilder- en graveerkunst, 
stond hij ook met vele kunstenaars in verbinding o.a. Antoni de Moor 
en Filips Galle. Opmeer schreef vooral over theologische vraagstuk
ken om aldus, evenals zijn leermeester Alardus 2 8 9), actief aan den 
strijd voor de Kerk deel te nemen. Hij had het daarin vér gebracht, 
getuige het feit, dat zijn „Officium Missae" (Antwerpiae, 1570) een 
uitstekende synthese van het katholieke standpunt bevat200). 

28fl) T.a.p., blz. 2 ; 5. 
MT) T-a-p., blz. 9-10; 13. 
2 β 8) E. W. MOES : De portretten in Opmeers Opus Chronographicum. In : 

Geschiedkundige Opstellen ter eere van Dr. H. С Rogge (Leiden, z.j.), blz. 
59-65, beschouwt het als een fabel, dat Opmeer eerst bij Oranje in dienst is 
geweest, en later bij Valdez, den belegeraar van Leiden (blz. 60). Het eerste 
berust ook op een slechte lezing van den volgenden aangehaalden tekst van 
Val. Andreas. Deze zegt, dat Opmeer in korten tijd de wiskunde onder de knie 
had „ut a Guilielmo Aransionensi in Geometram adscitus fuerit". Daarentegen 
heeft Opmeer Valdez goed gekend; zie de H I S T . MART. BAT. (Coloniae, 1625), 
blz. 108; 123. 

2 8 e) STERCK, t.a.p., blz. 36^4. 
2 β 0) POLMAN, t.a.p., blz. 435 : „la synthèse tres erudite et consciencieusement 

élaborée de Pierre Opmeer. . ." 
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De „Historia Martyrum Batavicorum", die de zoons in Antwerpen 
wilden laten uitgeven, verscheen pas voor het eerst achter de Keulsche 
uitgave van 1625 van het ,,0pus Chronographicum". De schrijver 
heeft het boek uit ongetwijfeld betrouwbare berichten samenge
steld291). De „Historia" is daarom zeer waardevol. Opmeer schreef 
deze levens van de katholieke martelaren met een hevigen afschuw 
van het calvinisme. „Er kunnen nauwelijks andere, meer werkzame 
voorbeelden gevonden worden om de menschen van de secten der 
valsche godsdiensten af te schrikken" vindt hij 292). Dit motief van 
den schrijver was echter slechts bijkomstig. De nadruk valt op den 
heldenmoed van hen, die dit alles ondergingen. Ieder, die de biogra-
phieën leest, voelt hoezeer de auteur was gesticht. Men treft weinig 
passages aan, die de bedoeling hebben te onderlijnen, dat de geuzen 
de schuldigen waren. Dit argument speelt slechts een ondergeschikte 
rol bij Opmeer. Wij kunnen het eens zijn met het oordeel van De 
Bont, die schreef : „Zonder een zweem van heftigheid of verbittering 
is het Martelarenboek geschreven"293). 

Blijkens de opdracht van Petrus Opmeer den Jonge van het „Opus 
Chronographicum" aan Albertus en Isabella, schreef Opmeer Sr. deze 
wereldgeschiedenis met polemische bedoelingen. Hij zag nl. — aldus 
zijn zoon — dat men in den burgeroorlog in de Nederlanden reeds 
geruimen tijd een boek verwachtte, dat tot onderwerp zou hebben 
den ouderdom der Kerk, de waardigheid van de kerkelijke hiërarchie 
en het gezag van den Apostolischen Stoel. Bovendien moest het in 
een doorloopende lijn de Pausen voor oogen stellen en de bisschoppen 
der verschillende streken van Europa, een lijst geven van alle konin
gen en keizers en verhalen van het leven en den strijd der marte
laren. Het was tevens zijn bedoeling, dat het de legerscharen der 
kerkelijke schrijvers en geleerde mannen zou bevatten. Ook Aub. 
Miraeus zag in het boek van P. Opmeer, dien hij rangschikte onder 
de beroemde mannen van zijn tijd, duidelijk het motief van afweer 
tegen de protestantsche kronieken, die vol stonden van dwalingen, 
tot groot gevaar der katholieken 2 (H). Zoo bezien, is Opmeer's ge-

2 β 1) Hier en daar is duidelijk de briefvorm te onderkennen. Daarop wees 
ook reeds R. FRUIN in de „Handelingen en Meded. der Mij. van Nederl. Let-
terk. te Leiden", 1887, blz. 88. Een meer diepgaande studie er over dan die van 
D E BONT is nog hard noodig; vgl. D E BONT, t.a.p., blz. 209. 

г в 2 ) Zie de inleiding op de Hist. Mart. Bat, blz. 2-3. Zie ook zijn oordeel 
over Lumey, blz. 4-6 en 44; over Aumal, blz. 35. Vgl. blz. 41 ; 86; 126; 145; 164. 

г в з ) D E BONT, t.a.p., blz. 210. 
2 M ) Miraeus plaatst hem in zijn „Elogia Belgica, sive illustrium Beigli scrip-

torum. . . vitae...". Antverpiae, 1602; 1609. Dit leven werd voorin het „Opus 
Chronographicum" afgedrukt. 
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schrift een onderdeel van den grooten strijd tusschen Kerk en Her
vorming. Beide partijen schonken in sterke mate aandacht aan het 
bewijs, dat háár leer de ware was, omdat zij terugging op de Apos
telen. De katholieken behoorden bovendien nog de veel omstreden 
„successio cathedrae" aan te toonen. Tot dit doel schreef men van 
weerszijden geschiedboeken. De katholieken legden daarin den na
druk op de historische continuïteit der Kerk — men begon zelfs dik
wijls met de schepping der wereld — en de opvolging der Pausen. 
Het „Opus" van Opmeer behoort, naast dat van andere Nederlanders, 
tot dit genre 2 в б ) . 

Voor ons doel komt alleen het verhaal over den opstand voor een 
nadere beschouwing in aanmerking, aangevuld door gedachten van 
Opmeer in zijn martelarenboek. Alles bijeengenomen is hij nogal 
beknopt. In de wereldgeschiedenis memoreert hij eigenlijk alleen een 
aantal feiten, waarschijnlijk om het verband met de rest niet te 
verbreken. Zoo noemt hij b.v. zelfs den dood van Egmond en Hoorne 
niet. Oranje en de edelen, die allerlei lieden van minder allooi aan
werven, zijn volgens Opmeer schuldig aan den opstand. Het begin 
van den oorlog valt samen met de aanbieding van het smeekschrift. 
Bij die gelegenheid eischte men „armatis quasi precibus" verande
ringen van eenmaal plechtig bezworen en afgekondigde wetten 2 9 0). 
De edelen waren door luxe en uitspattingen behoeftig geworden. Zij 
verzetten zich in 1566 openlijk tegen den koning om in de algemeene 
ruïne zich weer een vermogen bijeen te garen. Toen dan plotseling 
een zeerooversvloot Den Briel — dat onbedachtzaam van garnizoen 
was ontbloot — innam, begonnen de oorlog en vervolging pas voor
goed 297). Degenen, die op dat moment de macht in handen hadden, 
waren echter evenzeer schuldig, oordeelde Opmeer. Waren zij aan
stonds strenger opgetreden, dan was dit alles ongebeurd gebleven 2B8). 
Trouwens, het gezag van de stedelijke besturen was niet groot meer : 
dat was veroorzaakt doordat В rederode met zijn aanhang in de pro
vincies rondging en het had verzwakt 2 9 9). 

Dat is alles, wat zich uit Opmeer's beide boeken laat samenlezen. 
De Delftsche geleerde schaarde zich aan de zijde van het gezag, om
dat dit wettig was. Als patriciër had hij van de geuzen en hun wan
daden een diepen afkeer. Toch was hij het ook niet in alles met de 

295) POLMAN, t.a.p. 
206) OPUS 

blz. 510. 
29T) H I S T . 

^8) T.a.p., 
2W) OPUS, 

CHRON. 

MART. 

, blz. 41 

, blz. 503; 508-510. 
(Antverpiae, 1611; 

BAT., 

; vgl. 
blz. 4-5. 
FRUIN, V.G., III 

blz. 510 2e kolom. 

wij 

, blz 

gebruiken 

. 264. 

alleen deze editie), 
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Spanjaarden eens. Hij bestreed met alle krachten de Hervorming, 
doch was niet zóó fel of hij meende, dat hij goed in Delft kon leven. 
Men liet hem daar ook met rust. Opmeer was eenigermate verdraag
zaam. Zeer zeker was hij koningsgezind, maar toch ook : Nederlander. 

Zooals reeds gezegd, vervaardigde Beyerlinck eerst een vervolg 
op het „Opus Chronographicum", voordat het in 1611 in twee deelen 
het licht zag300). Hij deed zulks op verzoek en moest haastig werken, 
zegt hij in de voorrede aan den lezer. Hij kon zich slechts van zijn 
plicht kwijten door van eenige reeds verschenen, uitgebreide boeken 
den inhoud beknopt weer te geven. 

Beyerlinck noemt juist zijn voornaamste bronnen heelemaal niet. 
Daar waren op de eerste plaats de nog niet verschenen „Historia" 
en het „Opus" van Opmeer, die uiteraard slechts voor de eerste 
periode van den opstand nuttig konden zijn. Wie Lumey is, het begin 
van zijn „aperta rebellio", Alva's plannen om Vlissingen te verster
ken en het verzet van deze stad, zijn een bewerking van wat Opmeer 
daarover verhaalt301). De moord op Musius is aan de „Historia" 
ontleend. Vervolgens was er de „Sui temporis historia" van Michael 
ab Isselt. Er zijn tal van uitdrukkingen bij Beyerlinck te vinden, die 
doen vermoeden, dat de Antwerpsche geleerde het boek van Ab Isselt 
goed gelezen en gebruikt heeft302). Opzet, inhoud en zienswijze der 
beide auteurs zijn — afgezien van eenige verschillen — zóó precies 

ao0) Deel I, van de hand van P. Opmeer Sr., loopt van de schepping der 
wereld af tot aan 1572; deel II, waaraan Opmeer geen deel heeft — tenzij 
Beyerlinck een of andere notitie van hem heeft overgenomen — van 1572 tot 
1610. De begrippen over ontstaan en samenhang van dit werk zijn niet zeer 
helder. FRUIN wekt éénmaal den indruk, dat het geheel van Beyerlinck afkomstig 
is (V.G., III , blz. 116) en éénmaal, dat ook het stuk na 1572 van Opmeer is 
(F. DUSSELDORPIUS, Annales..., blz. 489. Zie ook N.N.B.W., V, 404). D E W I N D , 

t.a.p., blz. 238-239 is over het ontstaan wel goed ingelicht, doch het is niet dui
delijk op wien zijn oordeel slaat. BURGER, t.a.p., blz. 115 heeft een geheel on
juiste voorstelling. 

801) BEYERLINCK, Opus. . . , blz. 11. Vgl. P. OPMEER : Chronographia a mundi 
exordio ad sua usque tempora historias continens... (Coloniae, Sumptibus Ber
nardi Gualtheri et Petri Henningii. Anno СІЭ.ІОС.ХХ ), blz. 840-841. 

3 0 2) Men vergelijke b.v. bij beiden het begin van het jaar 1572 én de „Tur
cica" van dat jaar. Ook Polen a0. 1581, speciaal de ontdekking van het graf van 
Ovidius, is woordelijk gelijkluidend met Ab Isselt. Een vergelijking tusschen 
het langdurige beleg van Sansferre door den franschen koning, en dat van 
Haarlem, troffen wij alleen bij Van Isselt (blz. 343). Beyerlinck roept ze met 
eenige woorden in herinnering (blz. 28 Ie kolom). Voor meer voorbeelden is 
het hier niet de plaats. 
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hetzelfde, dat het o.i. zeker is, dat Beyerlinck de „Historia" diep
gaand had bestudeerd. En ten slotte was er het eerste deel van den 
„Mercurius Gallo-Belgicus", waarvan de tweede uitgave van 1594 
tot dat jaar liep. Meermalen valt er letterlijke overeenstemming met 
dit werk waar te nemen. Men zie b.v. bij beiden de opmerkingen over 
Parma's fortuin 303) en vergelijke eens wat Beyerlinck zegt bij den 
aanvang van 1588 met wat Ab Isselt verhaalt aan het einde van dat 
jaar. Hierbij meenen wij het te kunnen laten. Verder benut Beyer
linck hier en daar zonder het te noemen het „Theatrum crudelitatum 
haereticorum nostri temporis" (Ie ed.: Antwerpiae, 1587) van 
Richard Verstegen. 

Er zijn ook boeken, waarvan de geleerde schrijver den naam wél 
noemt. Zoo citeert hij b.v. bij den dood van keizer Maximiliaan II 
Abraham Bucholcerus: Index chronologicus, monstrans annorum 
seriem a mundo condito usque ad annum nati Christi 1580... (3e ed. : 
Francofurti, 1612 304). In 1582 stelt Frederik van Denemarken een 
ridderorde in, waarover men meer kan lezen in David Chytraeus: 
Chronicon Saxoniae et vicini orbis Arctoi306). Verder willen wij 
nog aanhalen — wij kunnen niet alles opsommen — Rudolf Bote-
reius: De rebus in Gallia et pene toto orbe gestis libri XVI (2 dl. 
Parisiis, 1610) 30e) en de bekende Annales van Caesar Baronius 3 0 7). 

Gezien de bronnen, heeft het gedeelte over de geschiedenis tot 
1595 weinig waarde. Met uitzondering van eenige verwijzingen naar 
gedichten of literatuur, die Beyerlinck aan eigen eruditie ontleende, 
is vrijwel alles reeds bekend. Voor de jaren r t 1595 tot 1611 loont 
het wel de moeite het „Opus" even te raadplegen, omdat de schrijver 
dan meermalen uit eigen herinnering put, speciaal daar, waar hij 
handelt over kerkelijke zaken. Toch moet men ook van dit gedeelte 
de waarde niet te hoog aanslaan. 

Hoe denkt Beyerlinck nu over den opstand? 
P. Opmeer heeft reeds aangetoond — aldus begint hij het jaar 

1572 — dat de burgeroorlog in de Nederlanden is begonnen, doordat 
sommige heerschzuchtige personen met ondersteuning van verschil
lende leden der Staten al te onbeschaamd godsdienstvrijheid van de 
landvoogdes eischten. Daarom werd Alva gestuurd (blz. 7, Ie kol.). 

aos) Blz. 127, 2e kol.-128, Ie kol. ; M.G.B., I (ed. 1598, een herduk van die 
van 1594), blz. 475476. 

^4) Blz. 51, 2e kol.-53, Ie kol. 
Me) Blz. 101, 2e kol. De eerste uitgave van Chytraeus is te Leipzig 1593, de 

derde te Leipzig 1611. 
306) Blz. 284, 2e kol. 
^7) Blz. 208; 222. 
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De ijzeren hertog was evenwel te streng. Ondanks den raad van 
Viglius en eenige bisschoppen voerde hij den lOden penning in3 0 8). 
Ja, zelfs was Alva door te weinig waakzaamheid de schuld er van, 
dat de opstand zich in 1572 kon uitbreiden. Ten slotte riep Filips, 
overtuigd dat Alva's beleid weinig gelukkig was en dat de oorlog door 
zijn al te groóte gestrengheid opnieuw was uitgebroken, zijn gou
verneur terug. Deze vertrok daarop met zijn zoon Fadrique „Bel
gium quod pacatius invenerant, plus aequi turbatum relinquenti-
bus" 300). Beyerlinck begint zijn verhaal der landvoogdij van Don 
Juan in 1577, evenals Ab Isselt, met een betuiging van onpartijdig
heid. Niettemin staat hij aan de zijde van den jeugdigen vorst en ziet 
hij in Oranje den schuldige van alles wat er plaats heeft. De Prins 
doet de vredesconferentie te Keulen mislukken. De onderteekenaars 
van de Unie van Utrecht, met Willem van Oranje aan het hoofd, 
treden overal trouweloos tegen het katholicisme op en verbieden den 
ouden godsdienst (blz. 79, Ie kol.). Te Amsterdam, Gent en Utrecht 
woeden de geuzen al bijzonder fel tegen het katholieke geloof (blz. 
69). Heel terecht verklaart Filips zoo iemand vogelvrij, die hem van 
zijn erflanden poogt te berooven (blz. 83, Ie kol.). In dit verband is 
het merkwaardig, dat schrijver geen enkel commentaar levert op de 
afzwering van Filips in 1581 (blz. 92, Ie kol.) en den dood van den 
Prins (blz. 116, Ie kol.). 

Na de inname van Antwerpen in 1585 breed te hebben geschetst, 
wijdt Beyerlinck alle aandacht aan Frankrijk. Over de Nederlanden 
is hij nog zeer beknopt. Ook hierin komt hij met Ab Isselt overeen. 
Uit alles blijkt de groóte vereering, die schrijver voor den hertog 
van Parma koestert. Hij geeft hoog op van diens gematigdheid, cle
mentie en vooral rechtvaardigheid. Niets was hem heiliger dan een 
eens gegeven woord. Hij wilde alle onderscheid tusschen overwinnaar 
en overwonnene uitwisschen (blz. 127, 2e kol.-128, Ie kol.). Van het 
jaar 1595 af wordt het boek kroniek-matig kort. Beyerlinck staat 
slechts bij meer belangrijke wapenfeiten wat langer stil. Hij prijst 
Ernest en Albert van Oostenrijk om hun toegevendheid en hun 
streven naar vrede 310). Ook voor Maurits heeft hij lofprijzingen 

308) Alva : „Pacificatoris nominis oblitus, astute magis quam provide et pro 
regia dignitate..." (blz. 9, Ie kol.). 

300) Blz. 27, Ie kol. Op blz. 102, 2e kol. spreekt hij lovend over Alva's be
kwaamheden en daden : „at pristinum gloriae decus labefactaverat nonnihil ul
tima in Belgium expeditio : in qua, an, quantumve culpandus sit, aequo censori 
relinquo". Weer zeer ongunstig verschijnt de hertog ons bij de verovering van 
Portugal (blz. 87). 

91°) Blz. 209, 2e kol.; 311, 2e kol. 
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over bij gelegenheid van diens mislukt beleg van 's-Hertogenbosch in 
1601. Het Bestand brengt dan voor de noordelijke Nederlanden vrij
heid en onafhankelijkheid; meer konden zij zelfs van een overwin
ning niet hopen (blz. 327, Ie kol.). Met den dood van Joh. Miraeus, 
bisschop van Antwerpen, wiens leven hier door zijn neef Aubertus 
wordt beschreven311), eindigt het gedeelte over de Nederlanden. 

Uit Beyerlinck's heele verhaal blijkt, dat hij koningsgezind is. Dit 
sluit niet in, dat hij ook in alle omstandigheden spaanschgezind is. 
Meer dan eens spreekt hij afkeurend over wreedheden der soldaten. 
Hij oefent kritiek op Alva, zij het dan, dat de hertog voor hem niet 
de incarnatie is van wreedheid en tyrannie. Zeer zeker zijn Oranje 
en de hooge adel de schuld van den opstand, mede door hun samen
gaan met de ketterij. In dezen deelt Beyerlinck de zienswijze van 
Opmeer. Maar hij stelt den Prins niet bij iedere gelegenheid zoo 
zwart mogelijk voor. De geuzen zijn uitermate wreed; dat bewijzen 
hun daden tegen de katholieken; zie maar eens naar Lumey. Die 
menschen zijn te vergelijken met de Turken. En over dat volk heeft 
de auteur een zeer lage gedachte312). Evenwel — en dit is een ver
schil met historici als Ab Isselt en Dusseldorpius — insisteert Beyer
linck op dergelijke dingen niet en hij poogt ze ook niet aan zijn lezers 
op te dringen door ze te onderlijnen. Hij trekt er geen conclusies uit. 
Beyerlinck wil objectief en eerlijk blijven. Hij heeft wel eens een 
prijzend woord voor Oranje en Maurits en lof voor aanvallers en 
verdedigers beide van Ostende. De koningsgezinde Antwerpenaar wil 
in zijn verhaal den gulden middenweg bewandelen. Het is, alsof hij 
de sfeer van het Bestand niet wil storen door oude beelden uit de nis 
te halen. Hij is niet fel, integendeel, hij is tolerant, irenisch, een man 
met ruimen blik. Eén ding neemt hij echter de opstandelingen zeer 
kwalijk, nl. hun ongemotiveerde houding tegen de katholieken, die 
zij zonder reden verdrukken en verjagen. Desondanks is de kanunnik 
geen voorstander van krachtig, door actie van wapenen ondersteund 
optreden. Hij staat liever een politiek van verzoening voor313). 

De historie van de rest van de wereld beziet Beyerlinck als een 
strijd vóór of tegen het katholicisme. Dit zuiver godsdienstig stand
punt bepaalt zijn houding. De voorvechters van het oude geloof: 
Filips II, de poolsche koning Stephanus Bathory, de keizers, de Ligue, 
zij allen hebben zijn onverdeelde sympathie. In Frankrijk zijn de 
hugenoten ware rebellen, die door hun opstanden de schuld zijn van 

311) Blz. 337, 2e kol. 
S12) Zie blz. 40; 45; 123, 2e kol. 
813) Zie wat hij zegt bij Ernest van Oostenrijk, blz. 209, 2e kol. 
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de telkens hernieuwde oorlogen. De toon van den Antwerpschen 
geestelijke wordt iets welwillender, wanneer hij den overgang van 
Hendrik van Navarre tot de Kerk heeft verhaald. Wat Engeland 
betreft: hier heeft hij heelemaal geen aandacht voor de politiek. Hij 
beschouwt alleen het optreden tegen zijn geloof. De herhaalde iersche 
opstanden komen voort uit den wil der Ieren om hun godsdienst te 
verdedigen ; een ander motief ziet Beyerlinck niet (blz. 228). Het kan 
in dit verband ook niet anders of Maria Stuart is voor hem een mar
telares voor haar geloof. Elisabeth spoort in het geheim de opstan
delingen in de Nederlanden aan en steunt den oorlog van Frankrijk 
tegen Spanje. Daardoor duurt de burgeroorlog zoo lang (blz. 163, 
Ie kol.). Aangaande Duitschland en het Oosten van Europa deelt de 
theoloog Beyerlinck veel mee over de voortdurende godsdiensttwisten. 
Later speelt in zijn verhaal de oorlog tegen de Turken de hoofdrol. 
Niet toevallig doet hij dat: integendeel, wij hebben al gezien, dat 
men in de zuidelijke Nederlanden daarvoor een levendige belang
stelling had. Die belangstelling ging ook uit naar de Nieuwe Wereld : 
Beyerlinck spreekt uitvoerig over den groei van het katholicisme in 
die verre streken. Terwijl het met de Kerk in Europa steeds slechter 
gaat, geeft God Zijn genade aan een ver van ons verwijderd volk314). 

De rustige toon, dien Beyerlinck laat klinken in zijn verhaal van 
den opstand der Bourgondische gewesten, hoort men ook in zijn uit
eenzettingen over de wereldgeschiedenis. Kort en krachtig, zonder 
rancune, verhaalt hij voor- en nadeelen van de katholieke partij, zoo
wel betreffende de Nederlanden als elders. Zijn standpunt is alleen 
wat eenzijdig ten opzichte van Engeland. Ongetwijfeld toont Beyer
linck zich koningsgezind en duidelijk katholiek; hij is ook een uit
gesproken partijganger van de Ligue. Niettemin beschouwt hij de 
zaken met een zekere philosophische gemoedsrust. Hij wil objectief 
blijven en laat daarom felle en sarcastische opmerkingen achter
wege 316). 

Zoo ziet men in dit irenisch-gehouden boek duidelijk de invloeden 
van het Antwerpsche geleerden-milieu naar voren treden : godsdienst
zin en bezadigde ruimdenkendheid. 

Het Antwerpsche humanisme toont zich ook bij de behandeling van 
de vele „Viri illustres", die Beyerlinck in navolging van P. Opmeer 

314) Zie b.v. blz. 91, 2e kol.-92, Ie kol.; 114; 124; 228 enz. 
315) Wij wijzen dus het oordeel van D E WIND, t.a.p., blz. 237 en 239 af; hij 

houdt Opmeer voor even heftig als R. Verstegen in zijn „Theatrum crudelita-
tum". Van het „Opus" zegt hij, dat het „met bitteren haat tegen de Hervorm
den geschreven is". 
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bespreekt. Eenige jaren tevoren, in 1602 en 1609, had Miraeus zijn 
„Elogia Belgica" in het licht gegeven, waarvan zijn vriend nu ruim 
gebruik kon maken. En in 1611 liet de Leuvensche hoogleer aar Va
lerius Andreas te Antwerpen zijn „Imagines doctorum virorum" 
verschijnen, opgedragen aan Miraeus. In het voorwoord tot den lezer 
zeide Andreas, dat hij niet alles had opgenomen. Velen waren onbe
kend, „doch velen ook verdacht in zake godsdienst, die het niet be
taamde te vermelden. Indien echter sommige geleerden van wellicht 
twijfelachtigen faam [op het gebied van religie] zijn binnengeslopen, 
vraag ik U het door de vingers te willen zien, omdat ik geenszins 
van plan ben hun meening over het geloof goed te keuren of aan te 
bevelen". Beyerlinck en Opmeer hadden een ruimeren blik. Eerst
genoemde wilde geen onderscheid maken tusschen katholiek en niet-
katholiek. Het eenige criterium was voor hem de geleerdheid310). 
Hij nam beoefenaars der wetenschap op, verklaarde hij in de voor
rede van zijn boek, omdat zij goed konden schrijven of spreken. Hij 
was het daarom nog niet eens met hun leer. Hij hoopte, dat zij door 
een gemeenschappelijke lofprijzing zouden worden uitgenoodigd 
terug te keeren tot den schoot van hun Moeder, de H. Kerk. 

Het belang van de reeksen beroemde mannen bij Opmeer en zijn 
voortzetter kunnen wij niet genoeg onderlijnen. Vooral Opmeer kende 
velen van hen, wier leven hij beschrijft. Beyerlinck geeft trouwens 
eveneens meermalen persoonlijke herinneringen317). Bovendien heb
ben onze schrijvers op de biografische woordenboeken van het begin 
der 17e eeuw voor, dat zij hun werk hebben geïllustreerd. De ge
woonte om boeken met portretten te verluchten was al in de 16e eeuw 
opgekomen. Men nam evenwel voor verschillende personen dikwijls 
dezelfde afbeeldingen. Opmeer vormde hierop een gunstige uitzon
dering. Al hebben zijn platen geen artistieke waarde, er zijn er zeker 
betrouwbare onder, want meermalen zegt hij, van wie zij afkomstig 
zijn. Schildersportretten zijn houtsneden naar bundels van Hierony-
mus Cock en Hugo Hondius318). Men denke evenwel niet, dat Op-

aie) OPUS, blz. 6. 
s " ) Veel te weinig worden Opmeer en Beyerlinck dan ook gebruikt in ver

houding tot werken als die van Val. Andreas, Sweertius enz. Toch was het 
„Opus Chronograph]cum" in de I7de eeuw niet onbekend. Van Buchell maakt in 
zijn „Res Pictoriae" (uitgeg. door G. J. Hoogewerff e.a.; 's-Gravenhage, 1927) 
veelvuldig gebruik ervan. Rumoldus van Medemblik wijst erop betreffende 
Musius' leven in een brief aan Gisbert Lap van Waveren (In : KERKELIJK 

NEDERLAND 8, 1854, blz. 196). 
S18) Aldus MOES in zijn reeds geciteerd artikel. 
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meer een vlekkelooze uitzondering op zijn tijd vormt. Volgens een 
verklaring van Valerius Andreas aan P. Opmeer J r . 3 1 9 ) zijn in de 
heruitgave van het „Opus" de portretten weggelaten, omdat zij al 
te dikwijls valsch en vreemd waren 3 2 0 ) . Wanneer men de romeinsche 
en duitsche keizers beziet, is men oogenblikkelijk van de juistheid 
van deze opmerking overtuigd. Andreas had zelf in 1611 zijn afbeel
dingen laten vervaardigen door Filips Galle, den vriend van Op
meer Sr. Beyerlinck schrijft alleen over tijdgenooten. Wij kunnen 
hierover slechts het oordeel aanhalen van J. F. van Someren : „Hierin 
bevinden zich een groot aantal kleine houtsneeportretten, door ver
schillende meesters gesneden, daar sommige fraaier en meer gelijkend 
zijn dan de andere. De beste schijnen naar oudere schilderijen of 
gravures te zijn genomen, b.v. dat van Willem van Oranje" 3 2 1 ) . 

Samenvattend mogen wij dus concludeeren, dat het historisch ge
deelte van Beyerlinck's boek bij uitzondering nog waarde heeft, doch 
dat de mededeelingen over de „Viri illustres" nog steeds met vrucht 
kunnen worden geraadpleegd. 

§ 5: HISTORIE IN DIENSTBAARHEID. 

In zijn boek „De wetenschap der geschiedenis" 3 2 2 ) wijdt Huizinga 
enkele bladzijden aan vormen, waarin men heden ten dage de historie 
miskent. Daaronder is er een, dien hij „historie in dienstbaarheid" 
wil noemen. Het is geschiedenis „met voorgeschreven politieke of 
sociale strekking", in dienst gesteld van eenig belang 3 2 3). 

Dien vorm van geschiedschrijving vindt men ook in den tijd, waar
over wij hier handelen. Het spaansche bewind in de zuidelijke Neder
landen centraliseerde immers krachtig. De gunstige verhouding b.v. 
tusschen Kerk en Staat, gebaseerd op samenwerking, was geen be
letsel voor caesaro-papistische tendenzen. Deze uitten zich in een 
godsdienstnationalisme — de kernachtige term is van H. J. Elias — 
en een streven naar inmenging in kerkelijke aangelegenheden. Waar 
de staat zelfs op religieus gebied zoo sterk naar voren trad, is het te 
begrijpen, dat hij ook de geschiedschrijving in zijn dienst stelde. 
Zoo ging het in Frankrijk en in Spanje, zoo ook in de zuidelijke 
Nederlanden. Dit europeesch verschijnsel vond mede zijn oorzaak in 

8 1 β) In een brief, afgedrukt vóórin de editie 1625 van de „Chronographia". 
320) „ . . . omissis iconibus, saepius f alsis atque alienis". 
321) J. F . VAN SOMEREN : Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten 

van Nederlanders I (Amsterdam, 1888), blz. 1. 
322) Haarlem, 1937. 
s23) Blz. 100-101; 102; 103. 
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den hevigen godsdienststrijd der 16e eeuw. Het beroep op de historie 
in de theologische controversen plaatste de geschiedbeoefening in een 
afhankelijkheidspositie: zij kwam in dienst te staan van de verdedi
ging van „het goed recht der tegengestelde standpunten". „Daarnaast 
neemt voortaan een nationaal-staatkundig gezichtspunt als beweeg
reden tot geschiedschrijving een groóte plaats in". Ook „de geschied
beoefening der XVI Ie eeuw is in sterke mate óf betoogend óf ver
heerlijkend, ter verdediging van een zaak, of tot glorie van een 
vorst" 324). 

Regeeringskringen in de spaansche Nederlanden; en speciaal aarts
hertog Albertus persoonlijk, hadden een groóte belangstelling voor 
de pennevruchten der historici, vooral wanneer het werken over den 
opstand gold. In April 1615 was Albertus bezig het eerste deel te 
lezen van de „Histoire des causes de la desunion... des Pays-Bas" 
van Renon de France 325). De hierna te behandelen Franciscus Ha-
raeus droeg zijn „Annales ducum seu principum Brabantiae" (2 dl., 
Antwerpen, 1623) op aan Isabella en deelde in de dedicatie mede, dat 
Albertus vóór zijn dood een gedeelte van het manuscript in handen 
had gehad en goedgekeurd. Die officieele belangstelling blijkt nog 
meer uit de benoeming van Jean-Baptiste Gramaye tot historiograaf 
der Nederlanden in 1606. 

In de voormalige Bourgondische monarchie — en ook in Spanje 
en Frankrijk — hadden de vorsten officieele geschiedschrijvers tot 
hun beschikking326). Er bestonden twee soorten historiografen: 
mannen, als ambtenaren in dienst van hun heer om al diens daden te 
registreeren, en personen, die tot taak hadden een doorloopend ge
schiedverhaal van land of dynastie te schrijven. De eersten genoten 
in tegenstelling met de laatsten een vast salaris. Een scherp onder
scheid tusschen beide groepen van auteurs bestond verder niet. Ge
woonlijk werden de vast-aangestelde functionarissen „chroniste" of 
„chroniqueur" genoemd en de anderen „historiographe", al mag men 
hiervoor geen vaste regels opstellen. Heel dikwijls, b.v. in de zuide
lijke Nederlanden, bekleedde één persoon beide waardigheden tege
lijk. Zoo was Justus Lipsius den 14en December 1595 „chroniste et 
historiographe de sa Majesté" geworden en had achtereenvolgens 
Erycius Puteanus, Nicolaas Vernulaeus en Johan Caspar Gevartius 
tot opvolgers gehad. Daarnaast bestond ook de mogelijkheid, dat de 

8 ") T.a.p., blz. 116-117. 
a26) RENON DE FRANCE, t.a.p., I, blz. III ; X. 
32e) Voor een uitgebreide documentatie raadplege men B. A. VERMASEREN : 

Het ambt van historiograaf in de Bourgondische Nederlanden, dat binnenkort 
in het Tijdschrift voor Geschiedenis zal verschijnen. 
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aartshertogen als bij na-zelfstandige bestuurders eigen historiografen 
hadden. Het is ons niet bekend geworden, of er een van de hierboven 
genoemde eerste soort in hun dienst is geweest; tot de tweede soort 
behoorde Gramaye. 

Oorspronkelijk was de vorstelijke geschiedschrijver iemand, die 
een verantwoordelijke taak had te vervullen en ook inderdaad ver
vulde. Zoo hanteerden alle historiografen van 1455 — jaar waarin 
Chastellain als zoodanig werkzaam is — tot aan ongeveer 1517 — 
jaar waarmee voorloopig de laatste chroniqueur, Julien Fossetier, zijn 
onuitgegeven boek afsluit — met min of meer zorg de pen. Dan is 
pas na langen tijd Lipsius weer de eerste, die de waardigheid opnieuw 
verkrijgt. Maar dan is tevens het ambt afgedaald tot een, om zijn 
toelage, veel begeerden eeretitel, die den drager tot geen enkele pres
tatie verplicht. Het feit, dat Albertus J. B. Gramaye in 1606 op een 
daartoe ingediend verzoekschrift tot zijn historiograaf benoemt en 
— zooals men zal zien — ook aan het werk zet, terwijl hij bovendien 
omstreeks denzelfden tijd ook nog Puteanus tot die waardigheid 
verheft327), bewijst daarom wel, hoezeer hem de geschiedenis ter 
harte gaat. Het is hem ernst met de benoeming! 

Jean-Baptiste Gramaye was een merkwaardige figuur temidden 
van de zuid-nederlandsche humanisten, een man, die een onrustig, 
avontuurlijk leven heeft geleid. Het lezen van zijn reizen en lotge
vallen bezorgt een gevoel van moeheid. Den 28sten October 1623 
meldde de Brusselsche nuntius Guidi di Bagno aan den pauselijken 
staatssecretaris Francesco Barberini de ontevredenheid van de re
geering te Brussel, omdat de keizer een gezant naar de Republiek 
had gestuurd, die gemachtigd was de souvereiniteit van dat land te 
erkennen en zou pogen een bondgenootschap er mee te sluiten. „Die 
commissaris is een priester, genaamd Jean-Baptiste Gramaye, ge
boortig uit de Nederlanden, die in Algiers en andere landen heeft 
gereisd; hij is een man vol schulden, een zedeloos iemand, die zich 
in een zeer slechte reputatie verheugt en zijn hoofd vol heeft met 
dwaze gedachten" 3 2 8). Dat laat aan duidelijkheid niets te wenschen 
over, doch of de nuntius volop gelijk had? Gramaye maakte steeds 

327) PAQUOT, ta.p., XIII , blz. 375-376 schrijft, dat Puteanus in 1608 werd 
benoemd. „Je tiens cette date de bonne main" voegt hij er in een noot aan toe. 
Een benoemingsakte van Puteanus tot hertogelijk historiograaf is ons niet bekend, 
wel een van 1622 tot koninklijk geschiedschrijver, maar hij schijnt ook eerst
genoemde waardigheid te hebben bezeten. Den 31 sten Januari 1607 bevalen 
de aartshertogen de uitkeering van „300 Livres de 40 gros accordés de grâce 
spéciale à Ericius Puteanus, nostre historiographe, en considération des frais 
qu'il a supportés à venir de Milan par deçà" (Brussel, Alg. Rijksarchief, Papiers 
d'État et de l'Audience, no. 2573 = Lettres patentes...). 

S!8) D E MEESTER : Correspondance..., blz. 370, 
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weer opnieuw propaganda voor een europeeschen kruistocht, onder 
leiding van Spanje, om Noord-West-Afrika te bevrijden. Daartoe 
moest men z.i. de Mooren in opstand brengen tegen de Turken, be
lastingen heffen op abdijen enz.320). Boven zagen wij reeds hoe 
dergelijke gedachten in Atrecht leefden. 

Gramaye was in 1579 te Antwerpen geboren en had een tijd ge
studeerd op het St. Laurensgymnasium te Keulen onder Caspar Uien-
berg. In 1595 werd hij te Leuven baccalaureus artium en moet daar
na tot magister artium bevorderd zijn330). Kort daarop werd hij 
professor in de rhetorica aan het Laurenscollege, vanwaar hij weldra 
als leeraar in de eloquentia overging naar Leuven (1598). In 1600 
legde hij daar het licentiaats-examen in de beide rechten af, waarop 
hij lessen mocht geven in de juridische wetenschappen. Tegelijk werd 
hij proost van de St. Walburg te Arnhem en protonotarius aposto-
licus. In 1606 benoemde Albertus hem tot historiograaf. Eind 1612 
reisde hij naar Frankrijk om de reliquieën van den Luikschen bis
schop St. Albertus (1191-1193) van Reims naar Brussel te vervoeren, 
voor welke reis hij een bedrag van 765 livres ontving331). Eenige 
jaren daarna ondernam Gramaye een soortgelijke onderneming, doch 
nu heel wat gevaarlijker. Op verzoek van den franciscaner commis
saris-generaal De Soto groef hij in het geheim het gebeente van de 
H. Lidwina van Schiedam op en bracht het naar Brussel (1615). Men 
kan zich voorstellen onder welke omstandigheden dit moest gebeuren : 
duistere nachten, omkoopen van toch nog vrij onbetrouwbare per
sonen, gevaarlijke reizen, enz. Doch de onderneming slaagde naar 
wensch 3 3 2). In 1616 ontving Gramaye 900 livres tot dekking van de 

32e) Een uitstekende levensbeschrijving in [F. v. D. HAECHEN], t.a.p., Ie Serie, 
s.v. Gramaye. Ook een in BIOGR. NAT. BELG., S.V. 

880) Acta facultatis Artium, liber nonus, 5 Jan. 1572-1 Febr. 1597, fol. 431v 

(Brussel, Alg. Rijksarchief, Fonds Univ. Louvain, no. 713. Vgl. D E VOCHT, 

t.a.p., no. 713). De BIBLIOTHECA BELGICA van F. ν. d. Haeghen zegt, dat Gra
maye al in 1594 magister artium te Leuven was. Dit lijkt ons op grond van 
het bovenstaande niet juist. 

a 8 1) J. FINOT : Inventaires sommaires des archives départementales... Nord-
Série-B. Chambre des Comptes de Lille VI (Lille, 1888), blz. 65 ; 70. Gramaye 
schreef nog vlug een boekje over „La vie, martyrs, eslevation. translation et 
miracles de St. Albert, Cardinal et evesque de Liege" waarvoor Chris. Beys te 
Lille in 1609 permissie vroeg om het te drukken (Brussel, Alg. Rijksarchief, 
Conseil Privé, Régime Espagnol, no. 1276. Imprimeurs; censure). 

»»г) Wij 2 ¡ j n hierover uitvoerig ingelicht door A. VAN LOMMEL S J . : Berigten 
aangaande reliquiën van Heijligen of H. Zaken uit Noord-Nederland ontvoerd, 
annis 1582-1630. In : Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 
7 (1897), blz. 115-141, waar veel brieven van Gramaye betreffende deze zaak 
gepubliceerd zijn. Zie ook t.a.p., 14 (1886), blz. 131, nt. 1. 
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onkosten, die hij gedurende drie maanden en tien dagen had ge
maakt 333). In 1617 ging hij weer ruim twee maanden naar Friesland, 
Holland en Duitschland „pour d'illecq apporter des ossemens et reli
ques des glorieulx sainctz" 334). Bovendien vonden wij nog een bun
del stukken uit het jaar 1618 over reliquieën van de St. Walburg te 
Arnhem, waarvan de proost er eertijds ook al wat in handen had 
kunnen krijgen 335). Hierop ondernam Gramaye reizen naar Italië 
en Malta. In opdracht van den spaanschen koning ging hij Marokko 
bestudeeren. Op weg daarheen werd hij door zeeroovers gevangen 
genomen en naar Algiers gebracht. Gelukkig kocht Albertus hem 
vrij en kon de avonturier terugkeeren naar de Nederlanden. In 1623 
ging hij naar Duitschland, waar Ferdinand II hem tot raadsheer 
verhief en bovengenoemde opdracht gaf, naar aanleiding waarvan 
Guidi di Bagno zich zoo weinig vleiend over hem uitliet. Te Olmütz 
in Moravië werd Gramaye door den bisschop aan het hoofd van diens 
gymnasium geplaatst. Paus Urbanus VIII benoemde hem tot bisschop 
van Upsala en vicaris-apostolicus van het Noorden. Toen hij uit Ant
werpen terugkeerde, waarheen hij zich voor familiezaken had be
geven, werd hij te Lübeck ziek en overleed daar in 1635. 

Gramaye heeft geweldig veel geschreven, o.a. gedichten en tooneel-
stukken, waarvan wel het meest bekende is de „Andromeda Belgica" 
(1600). Algemeen zag men hierin een politieke allegorie338). 

Meer nog evenwel is hij bekend door zijn historische werken. In 
zijn request van 1606 wijst hij er op, dat hij onderzoekingen heeft 
gedaan op het gebied van de brabantsche geschiedenis en vraagt nu, 
dat Albertus zich moge gewaardigen hem „Historici sui titulo et 
muñere" te begiftigen. Den 8sten Augustus d.a.v. kwam een gunstige 
beschikking af. Gramaye werd „nostre historiographe... sans toutes-
fois pour ce regard pouvoir prétendre aulcuns gages", bepaalde de 
aartshertog337). Albertus en Isabella hadden ni. vernomen, dat er 
in hun landen tal van oudheden waren; zij wilden deze nu laten be
schrijven en gaven aan Gramaye de opdracht daartoe338). Men vindt 

S!,1!) FINOT, t.a.p., blz. 79. 
3!M) T-a-p., blz. 85. 
335) Brussel, Alg. Rijksarchief, Papiers d'État et de l'Audience, no. 1437. 
8S6) SABBE, Brabant, blz. 8-10. PRIMS, SABBE e.a., Rubens, blz. 109 vlg. 
337) Omdat akten van historiografenbenoemingen zeldzaam zijn, drukken wij 

in Bijlage I de hier genoemde stukken af. 
338) Aldus de aartshertogen zelf aan de Staten van Brabant, 13 Sept. 1609. 

Zie A R C H I E F . . . GESCH. . . . AARTSBISDOM U T R E C H T 7 (1879), blz. 117-118. Ook 

L O C R I U S , t.a.p., blz. 688 weet mede te deelen, dat Gramaye „iussu Alberti Pr in-
cipis" verschillende steden in Artois bezocht om de oudheden op te sporen. 
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in de Brusselsche kanselarij van dien datum af telkens verzoekschrif
ten om steun van den nieuwen titularis en in de financieele registers 
de inwilliging daarvan. Reeds 22 November 1606 werd aan Gramaye, 
na een desbetreffend request, een som van 300 vlaamsche ponden 
toegekend om hem in staat te stellen den doctorstitel in de beide 
rechten te behalen, welken titel hij verlangde om zijn ambt van histo
riograaf met meer waardigheid te kunnen bekleed en 339). Nadat in 
1606 de „Historia Brabantica" was verschenen 340), ging Gramaye 
op reis om zijn taak te vervullen. In de volgende jaren zagen vele 
kleine quarto-boekjes het licht, die de beschrijvingen bevatten van 
tal van steden, heel dikwijls zonder eenige kritiek haastig in elkaar 
gezet. In 1618 had Gramaye vier provincies bewerkt en verzocht toen 
om een nieuwe toelage, gezien de groóte kosten, die een bezoek van 
de nog te behandelen gewesten meebracht. Den 3en Maart schonk 
Albertus hem opnieuw 300 livres341). 

Ook op andere wijze gaf de aartshertog blijk van zijn belangstel
ling voor het op zijn bevel begonnen werk. Den 7en Maart 1608 
schreef hij naar Dixmuiden, om de stad aan te sporen zijn historio
graaf toegang tot de archieven en alle verdere hulp te verkenen 342). 
Op 31 Juli 1608 ging een brief naar de afgevaardigden van de 
Staten van Vlaanderen om hen aan te sporen Jean-Baptiste Gramaye 
bij zijn onderzoekingen te steunen. Later werd op dien brief aange-
teekend, dat 1 October 1608 een gelijkluidend schrijven naar de 
Staten van Artois en Henegouwen was gestuurd343). Den 24sten 
Januari 1609 zonden de aartshertogen een algemeen gehouden cir
culaire rond, waarin zij zeiden, dat Gramaye was teruggekeerd van 
zijn reis door hun landen, onr materiaal bijeen te brengen voor zijn 
geschiedenis en dit aan het nageslacht over te leveren tot grootere 

з э в ) Afgedrukt in Bijlage II . Gramaye behaalde inderdaad den verlangden 
graad. 

3 4 0) Gramaye deelt daarin mede, dat hij drie handschriften heeft ontvangen 
van Lucas Opmeer. Hij somt al zijn geleerden-relaties op in „Specimen litte-
rarum et linguarum universi orbis" (Ath, 1622). Zie over dat boekje F. NÈVË : 
Examen historique du tableau des alphabets et des langues de l'Univers, publié 
par J. В. Gramaye. In : Messager des sciences historiques 1854, biz. 108-131 ; 
190-210. 

S 4 1) Afgedrukt in Bijlage III . 
3 4 2) Gepubliceerd door F. v. D. PUTTE : J. B. Gramaye, Historiographe des 

Pays-Bas. In : Annales de la Société d'Émulation.. . de Bruges, le Série, 3 (z.j.), 
blz. 397-401. 

S43) Gepubliceerd in ARCHIEF.. . GESCH.... AARTSBISDOM UTRECHT 7 (1879), 
blz. 115-116. 
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luister en eer van hun gewesten. Hij had hun gezegd, dat hij overal, 
behalve op twee of drie plaatsen goed was ontvangen ; slechts in één 
stad was hem de toegang tot de archieven geweigerd. Bij dezen be
valen zij dan hem overal vrijen toegang te verleenen, tenzij er een 
heel rechtvaardige reden zou zijn om anders te handelen. Dit laatste 
geval echter zou ter beoordeeling van Albertus zelf staan844). En 
13 September van hetzelfde jaar richtte de regeering zich tot de 
Staten van Brabant, Luxemburg en Vlaanderen om hen aan te sporen 
bij te dragen in de uitgave van het voltooide boek van Gramaye, voor 
zoover het hun provincie betrof, daar dit redelijk was en de auteur 
[en klaarblijkelijk ook 's lands schatkist!] geen middelen had om zelf 
de uitgave te bekostigen345). Nog in October 1610 gaf Brussel aan 
de rekenkamer van Gelder bevel Gramaye de archieven van Roer
mond en Maastricht te toonen S46). 

Deze zoo grootsch opgezette en officieel krachtig gesteunde onder
nemingen om een uitgebreide geschiedenis en beschrijving van de 
spaansche Nederlanden te laten samenstellen, hebben echter uitein
delijk geen resultaat opgeleverd. Alleen een gedeelte van Gramaye's 
werk is ten slotte nog gepubliceerd door opneming in het beroemde 
„Flandria illustrata" (2 dl. fol., Keulen, 1641) van Antonius San-
derus347). Trouwens, het was de opgave van Gramaye geweest, een 
werk in dien trant te vervaardigen. Zoo was dan niet alles vergeefsch. 

Aan de hulpverleening van de regeering, die wij opzettelijk zoo 
uitvoerig hebben besproken, kan men constateeren, dat men te Brus
sel zeer veel belang hechtte aan een boek over de Nederlanden. Er 
bestonden nog meer plannen, ook onder humanistisch-aangelegde 
regeeringspersonen, om een landshistorie te laten verschijnen. Al in 
November 1605 schreef Justus Lipsius aan Aubertus Miraeus, dat zij 
samen hadden gesproken over een vaderlandsche geschiedenis, tot 
het opstellen waarvan de Staten (van Brabant?) hem hadden uit-
genoodigd. Daar hij aan zijn vaderland geen dienst wilde weigeren, 
had hij oogenblikkelijk toegestemd, overtuigd als hij was van het 
nut der historie348). Er kwam niets van, want Lipsius overleed eenige 

a*4) Brussel, Alg. Rijksarchief, Conseil Privé, Régime Espagnol, no. 1276. 
Imprimeurs; censure. 

*") ARCHIEF.. . GESCH.... AARTSBISDOM UTRECHT 7 (1879), biz. 117-118. 
мв) Т.а.р., biz. 120-121. 
а") [F. v. о. HAEGHEN,] t.a.p., le Serie, biz. G ПО1 vlg. 
3 4 8) „Cum apud me esses, optime Miraee, inter varios et delectantes sermones, 

de Historia patria loculi etiam sumus, ad quam ilio ipso tempore Ordines 
me invitabant. Dixi tibi statim prompte me suscepturum : et quid negarem 
magnae parenti meae, id est patriae ? Laudem eius et vetera facta propagemus : 
et ostendamus exteris, ñeque barbaros nos, ñeque in militia aut pace inglorios 
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maanden later. Zijn opvolger Puteanus had een zelfde plan. In 1609 
gaf hij zijn „Consolatio Caecitatis" uit, die hij opdroeg aan den blind-
geworden kanselier van Gelre, Willem Cripius. In die dedicatie zegt 
hij bezig te zijn met verschillende werken o.a. een geschiedenis van 
het vaderland. Cripius interesseerde zich daar wel voor. Wij ver
meldden boven reeds 3 4 9), dat Laevinus Torrentius hem in 1594 een 
historieboekje ter inzage had gezonden met het verzoek het door te 
geven aan Verreyken. Ook kende Cripius Michael ab Isselt en Pontus 
Heuterus. Ondanks tal van aansporingen is Puteanus nooit tot vol
tooiing van zijn door velen met verlangen tegemoet gezien boek ge
komen. In December 1612 herinnerde Petrus Peckius hem vanuit 
Weenen aan een gesprek, dat zij hadden gevoerd over een chrono
logische algemeene geschiedenis en moedigde hem aan hiermee te 
beginnen, gezien het groóte nut ervan voor de jeugd en het behagen, 
dat aartshertog Albertus — die graag oude zoowel als nieuwe voor
beelden overweegt om den Staat zoo goed mogelijk te besturen — 
hierin zou scheppen350). In November 1613 hooren wij uit brieven 

fuisse. Haec magnitudo et potentia, quae nunc est, et ánimos exterorum рег-
cellit aut urit; tota fere a Brabantia est, aut certe augmentum et culmen ab ea 
habet." Uit lusTi L I P S I : Epistolarum selectarum centuria quinta miscellanea 
postuma. Antverpiae, Ex officina Plantiniana, Apud loannem Moretum, 
СІО.ІЭС. ІІ, blz. 77. 

3 4 β) Blz. 143. 
a 5 0) Peckius aan Puteanus, 10 Dec. 1612, uit Weenen : „ . . . Quantum pu

blice utilis sit ea, quam possides et doces bonarum artium, atque adeo Politicae 
scientia, conjuncta cum observatione exemplorum tam veterum quam recentium, 
nemo melius Alberto Archiduce perspicit, cum eadem cum Alphonso Aragoniae 
et Wadislao Bohemiae Regibus de illis hominibus est sententia, qui non tantum 
Principi non philosophandum, sed ad arcendam a Reipublicae administratione 
philosophiam dicere ore prophano non verentur. Seis, quibus nominibus magni 
Regis eiusmodi homines compellarint. A viro praeceptis Politicis et historiae 
opibus abunde instructo, et ipsius doctrinae civilis magistro, quid est, quominus 
bona Consilia prefectura credamus? Si credimus, quomodo non ei honoris titu-
lum a consiliis describamus? Nee novum est; factum in Lipsio. Nee ad multos 
permanet exemplum ; in uno capite consistit, licet in omnes humanitatis et philo-
sophiae studiosos porro quoque radios suos diffundere aptum sit, et pulcherri-
mum ardorem in melioribus mentibus ad haec studia excitare; unde quantam in 
Rempub[licam] commodi, dici non potest. Sic plane existimo, et ratio si me 
fallit, eum omni antiqua prudentia fallit. Gloriosum errorem non defugio. Sed 
de historia universa ad nos usque chronologice tractanda et explicanda memi-
nistin, qui nostri nuper sermones? Incumbe, quaeso te, incumbe serio in hanc 
cogitationem et curam. Scio non juvenibus tantum, sed et viris et senibus 
doctis, probatissimam et gratissimam fore, et opinor Principi nostro mirifice 
placituram. Ita vale. Viennae Austriae 10 Decemb. 1612" (Brussel, Kon. Bibl., 
Cod. 19110 = Brieven aan Puteanus, s.v. Pecquius). 



210 

aan Pluverius, hoe Puteanus zich een nederlandsch geschiedboek 
voorstelde: klein en beknopt, zooals Julius Florus er een van Rome 
had gemaakt351). Dan kan het ook op school gebruikt worden. Hij 
wilde vooraan beginnen en gaan tot aan den opstand: die kon dan, 
zonder iemand aanstoot te geven, op één bladzijde samengevat wor
den. Als bewijs, dat hij zoo'n boekje kon schrijven, verwees hij zijn 
vrienden naar de „Historia Insubrica", die in 1614 het licht zag362) ; 
hij betitelde deze „Historia" als een „alter Florus" 3 5 3). Deze ge
dachten van Puteanus krijgen eenig perspectief, wanneer men be
denkt, dat Florus met Plato en Augustinus de auteur is, die voor het 
eerst de geschiedenis van een land met een menschenleven verge
lijkt 354). Nog in 1617 richtte Miraeus zich tot den beroemden huma
nist. Cripius, zoo zeide hij, had hem, Miraeus, gevraagd Puteanus 
nog eens te spreken over een nederlandsche of algemeene historie 
vanaf Karel den Grooten tot aan den dood van Karel V. Begin er 
direct aan opdat gij niet, zooals Lipsius vroeger, betreurt, dat gij 
zoo laat zijt gekomen tot de middeleeuwsche geschiedenis365). Het 

851) Puteanus — en trouwens de humanisten in het algemeen — hadden veel 
op met de „Epitome rerum Romanarum" van Florus. 

35z) Puteanus aan Pluverius, 6 November, 1613, uit Leuven : „ . . . Historiae 
desiderium vehementer quotidie augeo. Si consilium meum probabis, sane post 
Insubricam, etiam Belgicam ab origine complecti audebo, et praestare quod hac-
tenus desideramus. Si quid poterò, suum quoque Florum Belgae accipient; et 
quam utiliter huiusmodi opus etiam iuventuti in Scholis proponatur ! Aliena fere 
aut longinqua discimus : cur non nostra, quae Latina quoque puritate et ele-
gantia vestiri possunt... (fol. 211r). 

Puteanus aan Pluverius, 9 Nov. : „Historiam nostram cum nominavi, intel-
lexi antiquam, et a rerum memoria deducendam, ad nupera bella : quae una 
deinde pagina concludi poterunt, sine invidia aut offensa. Sed hac de re alias..." 
(fol. 2120. 

Puteanus aan Pluverius, 13 Nov. : „Perficiam [sc. de „Historia Insubrica"], 
judicio tuo totum opus objecturus; ut statuas, an Belgica sic Historia scribi 
possit, illa inquam superior..." (fol. 214г). 

Puteanus aan Pluverius, 31 Oct. 1615 : „Ego velim Res Bélgicas sic scribere, 
et hac nunc cura ingenium occupare. Res, inquam, Bélgicas, ab origine, et ad 
haec usque tempora. Nunc in eo sum, ut auxilia inquiram a libris, monumentis, 
litteris et id genus" (fol. 247r; Brussel, Kon. Bibl., Cod. 6523 = Brieven van 
Puteanus). 

353) SIMAR, t.a.p., biz. 165, nt. 1. 
3") J. SPÖRL : Grundformen hochmittelalterlicher Geschichtsanschauung. 

München, 1935, blz. 120. 
355) Miraeus aan Puteanus, 17 Aug. 1617, uit Brussel : „Vir Amplissime. 

D. Geldriae Cancellarius nuper mecum egit, ut tibi suaderem de Historia Bel-
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jaar te voren had Miraeus hem ook al vermaand inzake een gelder-
sche geschiedenis, waarover Peckius hem klaarblijkelijk had onder
houden 3Be). Doch daarbij bleef het! De bemoeiingen van Cripius, 
Peckius, Miraeus en Pluverius bij Puteanus hadden niet het minste 
succes. Voor ons zijn zij het bewijs, dat men algemeen, ook in re-
geeringskringen, belang stelde in het verschijnen van een werk over 
de vaderlandsche geschiedenis. 

Wat zag men dan in de geschiedenis? 
Algemeen beschouwde men de historie als een leerschool voor poli

tieke wijsheid, zoowel voor den vorst als voor den ontwikkelden 
burger. Het boek van Clio was het exempelboek bij uitnemendheid. 
Daarover behoeven wij hier niet lang te spreken; de in de noten 
afgedrukte brieven geven reeds voldoende bewijzen en bovendien 
geniet dit feit algemeene bekendhdd 3 5 7). Maar ook werd een juiste 
geschiedbeschouwing — „juist" vanuit het standpunt van den be
langhebbende — van groot gewicht geacht voor de vorming van de 
publieke opinie in binnen- en buitenland. In die opvatting wortelde 
het ontstaan van het historiografenambt. De officicele geschied
schrijvers immers hadden oorspronkelijk tot taak de daden van hun 
vorsten — op een natuurlijk voor hen gunstige manier — op schrift 

gica, aut alia universali, a temporibus Caroli Magni, usque ad obitum Caroli V 
Imp. conscribenda. Addixi me facturum, quod et nunc fació. Dedisti iam speci
men, quantum in eo scriptionis genere possis. Aggredere itaque, sed brevi : ne, 
ut L,ipsius olim doleas postea, tam sero venisse Te ad historiam medii aevi. 
Maior inde gloria exspectanda, quam ab alio quovis argumento..." (Brussel, 
Kon. Bibl., Cod. 19110 = Brieven aan Puteanus, s.v. Miraeus). SIMAR, t.a.p., 
blz. 167 spreekt ook over deze aansporingen. Peckius ried hem aan, zegt hij, 
iets als de Annales van Baronius. Dat lezen wij nergens. Wij gelooven zeker, 
dat juist een klein werkje de bedoeling is, zooals Miraeus in 1624 publiceerde 
onder den titel : „Rerum Belgicarum Annales", waarover wij boven, blz. 187 
spraken. 

356) Miraeus aan Puteanus, 16 Nov. 1616, uit Brussel : „De epistolis tuis 
nuper ad Pecquium missis, deque Consilio tuo scribendae Historiae Geldricae, 
is nuper mecum e g i t , . . . At tamen suadet in primis ut Geldricam Historiam 
amplectaris etc." (Brussel, t.a.p.). 

357) In Puteanus ' academie te Leuven, „Palaestra Bonae Mentis", hield Geor
ges Ossolinski een voordracht, getiteld : „Historia Politicae Officina est" (af
gedrukt in E. PUTEANUS : Suada Attica sive Orationum selectarum syntagma. 
Item Palaestra Bonae Mentis, prorsus innovata. Operum Omnium Tomus I. 
Lovani, 1615, blz. 92-102. Wi j bezien hier momenteel alleen de geschiedenis als 
leermeesteres der politiek. He t is hier niet de plaats om in te gaan op beschou
wingen van de historie als verzameling van voorbeelden om tot deugdzaam leven 
aan te sporen e.d. Dat dient nu niet ter zake. 
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te stellen. Later, rond 1600, was — zooals wij reeds zeiden — dat 
ambt voor de bekleeders gewoonlijk een zuivere eerewaardigheid 
geworden, doch de aartshertogen gaven er nieuw leven aan. Voor 
hen, evenals voor vele anderen, was de geschiedenis een zaak van 
publiek belang, die in dienst moest staan van den staat. Puteanus, 
die alleen iets als koninklijk historiograaf van Milaan presteerde, 
doch nooit als koninklijk geschiedschrijver der Nederlanden, huldigde 
in een oratie naar aanleiding van zijn benoeming tot historiograaf en 
professor te Milaan (3 September 1603) dergelijke ideeën368). Mo
gelijk was hij geïnspireerd door zijn akte van aanstelling, waarin 
wordt gewezen op het nut der historie „ad publicas priva tasque res 
bene gerendas" 359). Hij betoogde, dat hij de geschiedenis zou maken 
tot welsprekendheid. Want de historie is een onderdeel van de 
welsprekendheid en híj is geen goed geschiedschrijver, die niet 
tevens een goed orator is. Als programma gaf hij aan, de romeinsche 
historie te gaan behandelen. Naar het voorbeeld van Florus zou hij 
ontstaan, groei, jongelingsjaren, jeugdbloei en ouderdom, kortom een 
volkomen beeld van Rome's grootheid geven. Florus staat boven 
Livius omdat hij, hoewel gedrongen, toch nauwkeurig is, in weinig 
regels groóte feiten samenvat, ja, een volmaakt werk heeft geleverd. 
De titel, dien ik zoo juist heb gekregen, is een groot en koninklijk 
geschenk. Dit ambt immers is een publiek ambt, ten nutte van het 
algemeen. Het is mij verleend „opdat ik, met een zeer eervolle onder
scheiding als richtsnoer, beschrijf en bekend maak, wat men moet 
doen... Daarbij maakt het nog verschil, of de schrijver met zijn 
eigen riemen roeit of met die van den staat ; met behulp van de laat
ste zal hij — hetzij vanwege de hulp, hetzij om de geloofwaardig
heid — juister schrijven, en met behulp van de eerste een geschrift 
leveren, dat rijk aan fabels is. Als dit zóó is, heb dan achting voor 

3 5 β) „De L. Julio Floro deque titulo ас muñere meo Historiographico". Af
gedrukt in E. PUTEANUS, t.a.p., blz. 142-155. 

35B) De considerans luidt aldus : „Philippus... Recognoscimus et notum fa-
cimus tenore praesentium universis. Inter omnes bonarum artium scriptores, qui 
suo labore suisque ingenii monumentis humano generi prodesse student, eos 
praecipue commendandos esse censemus, qui in scribenda historia operam suam 
collocant, cum ipsa historiarum cognitione nihil praestantius, nihil fructuosius, 
nihil ad publicas privatasque res bene gerendas accomodatius esse possit. Cum 
autem viri insignes, atque alacrius sunt praeclarum rerum gestarum memoriae 
tradendarum laborem sint suscepturi, si praemiis, ac liberalitate Regia invitentur, 
ac foveantur, non immerito ad id efficiendum, curam atque animum nostram 
adiecimus..." (Brussel, Alg. Rijksarchief, Papiers de l'État et de l'Audience, 
no. 1236). 
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dit nieuwe, maar publieke ambt. . . Want diegene is dom, die niet 
erkent dat men hier een staatsambt bekleedt; of hij weet niet, wat 
„publiek" is"3 6 0). Zoo moet ook de regeering te Brussel het hebben 
gezien: daarom verleende zij zooveel steun aan Gramaye. 

Maar het was voor de regeering van nog veel meer belang en 
direct-practisch nut een oog te houden op de uitgaven betreffende de 
geschiedenis van den opstand. Het moest voor iedereen duidelijk en 
onomwonden vaststaan, dat het recht was aan de zijde van den spaan-
schen koning en het onrécht aan de zijde der Hollanders. Zij aarzelde 
niet desnoods over te gaan tot het verbieden van boeken. Behalve het 
geval met de „Historia Secessionis Belgicae" van Heuterus361) heb
ben wij nog twee andere, duidelijker sprekende voorbeelden daarvan 
ontmoet. In 1623 gaf de Jezuïet R. Gibbons een korte algemeene ge
schiedenis uit van zijn italiaanschen ordebroeder Horatius Tursellini. 
Hij voegde daaraan een supplement toe over de contemporaine pe
riode. Dit laatste werd door Isabella verboden, omdat er eenige min
der eervolle dingen werden gezegd over Filips II en den overleden 
aartshertog382). Evenzoo verging het Puteanus' uitgave van de 
„Relationi" van Bentivoglio з в з ) . De geleerde bewerker had het boek 
opgedragen aan Isabella. In deze relationes is kort, doch volledig 
uitgedrukt, vindt hij, „quicquid Belgae sumus, partim Historica nar-
rantis elegantia, partim Politica censentis prudentia". Hij weet niet 
wat het meest te prijzen valt: de stijl, de waardigheid, de krachtige 
zinsbouw of de majesteit van oordeel jegens welke partij ook. Benti
voglio schrijft zoo waarheidlievend, dat hij wel als voorbeeld mag 
worden gesteld. De regeering daarentegen oordeelde een beetje an
ders. Jacques Dupuy, advocaat te Parijs, verzocht 20 Maart 1630 

^ 0 ) „ut honestissimo praemio conductus scribam et celebrem quae gerenda 
sunt : quasi iam sciat digna omnia historia et posteritate fore quae gerentur... 
Differì etiam, suo an publico remigio rem scriptor gerat; cum publico rectius, 
sive auxilii, sive fidei caussa : suo difficilem aut fabulosam scriptionem faciat. 
Quae si ita sunt, aestimate novum hoc, sed publicum munus. . . Imperitus enim 
est, quisquís non agnoscit publicum hie negotium gerì; aut nescit quid publicum 
sit" (t.a.p., biz. 153-154). 

se i) Biz. 170-171. 
**) PONCELET, t.a.p., II, biz. 486. De titel van het boek in kwestie luidt: 

„Historiarum ab origine mundi usque ad annum 1598, epitome libri X : Accessit 
ex Auctario Spondani ad Annales С. Baronii Liber XI ab anno 1598, usque ad 
annum 1622. Duaci 1623 (BACKER-SOMMERVOGEL, t.a.p., Vil i, col. 151). 

3 0 3) Relationi fatte dall' I l l m o e Reu. m o Sig.or Cardinal Bentivoglio, in tempo 
delle sua( !) Nuntiature di Fiandra, e di Francia. Date in luce da Erycio Puteano. 
In Anversa, Apresso Giovanni Meerbecio, 1629. 
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aan J. С. Gevartius hem een exemplaar der „Relationi" te zenden 3 β 4 ) . 
Den 2Ssten April 1630 antwoordde Gevaerts, dat hij alle mogelijke 
moeite had gedaan er een te krijgen, doch tevergeefs: op bevel van 
het Hof was de heele oplage ten huize van den drukker in beslag 
genomen en weggevoerd. „Men zegt, dat een en ander, dat een weinig 
te vrijmoedig is uitgedrukt, zal veranderd worden en dat het boek 
spoedig dan weer verkrijgbaar zal zijn". Den 6den Juni schreef hij 
er nogmaals over : hij had een samenkomst bewerkt van den kanselier 
en den „Fisci Praefectum" om een exemplaar in handen te krijgen, 
doch zonder uitdrukkelijke toestemming van de aartshertogin zelf 
weigerden zij er een af te staan. Men hoopt, dat het werk na eenige 
veranderingen weer in het licht gebracht zal worden 3 0 5). Een zelfde 
ingrijpen van staatswege als in het Noorden de Staten-Generaal zich 
veroorloofden ten opzichte van Van Meteren ! 

In dit kader bezien is het niet ongewoons, dat aartshertog Alber
tus de werken van Renon de France en Haraeus met belangstelling 
inzag en zelfs opdrachten uitgaf om een geschiedenis van den op
stand te schrijven. Of Gramaye zich daarmede ook moest bezig 
houden of plannen in die richting had, kunnen wij niet met zeker
heid zeggen. In zijn „Historia Brabantica" besteedde hij zeer weinig 
aandacht aan Bourgondië, want — zei hij — „quia a decessore meo 
P. Heutero omnia a Burgundicis et Austriacis Principibus gesta 
accurate descripta sunt, mihi satis fuit ea verbo indicasse reliqua per 
has turbos gesta separato volumine aliquando daturus" 3 β β ) . Hieruit 
zou men kunnen afleiden, dat hij ééns den oorlog wilde beschrijven, 
maar het is er nooit van gekomen. In 1626 schreef de geestelijke 
Lummenaeus a Marca aan Guidi di Bagno, dat Albertus hem inder
tijd had opgedragen een geschiedenis van de troebelen in de Neder
landen samen te stellen. Hij vond het onderwerp moeilijk, gecompli
ceerd en delicaat en hield zich daarom liever met studies over Maria 
bezig367). Lummenaeus was misschien in aanmerking gekomen, om
dat hij in 1613 een boekje van 163 bladzijden had gepubliceerd over 
de „Duces Burgundiae, Flandriae Comités" (Lovanii, 1613). Hij 
was ook bevriend met historici als Antonius Sanderus, Nicolaas Ver-
nulaeus, Nicolaas Burgundius en Daniël Heinsius. Bedoeld boek over 
den oorlog heeft echter nimmer het licht gezien. 

364) Brussel, Kon. Bibl., Cod. 5988 = Brieven aan J. С Gevartius, f°. 123r. 
8 6 5) Hoc, t-a.?., blz. 212; 213. 
s e e ) [F. v. D. HAEGHEN], t.a.p., Ie Serie, blz. G. 98 3 . Met dat „decessor" 

bedoelt Gramaye waarschijnlijk Heuterus als proost van de St. Walburg te 
Arnhem. Dat Heuterus historiograaf zou zijn geweest, is ons absoluut onbekend. 

a e 7) D E MEESTER, t.a.p., blz. 768-769. 
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Temeer wenschte men een werk, dat de officicele zienswijze zou 
weergeven, omdat men den invloed van Van Meteren in het Zuiden 
wilde tegengaan. Erg gunstig gezind was men den neef van den 
grooten Abraham Ortelius niet. In 1620 schreef Christiaan de Bena
vente y Benavides, lid van den Oorlogsraad te Brussel, aan Puteanus 
om hem te bedanken voor de toezending van zijn „Historia Cisal
pina". Hij was juist bezig de geschiedenis van Van Meteren te lezen, 
ergerniswekkend door de vele vervalschingen3β8). In 1643 publi
ceerde Sanderus als aanhangsel op zijn lijst van zuid-nederlandsche 
manuscripten, de titels van een reeks historische geschriften; Van 
Meteren komt daarin voor onder de voor de katholieken verboden 
boeken, met de opmerking: „Auctor acerbus est, et in Catholicos 
iniquus" 3 β 9 ) . Ja, al in 1607 had iemand een gedicht tegen den auteur 
van de „Belgische ofte Nederlantsche Historie" willen publiceeren. 
Het handschrift was persklaar, doch om ons onbekende redenen is 
het niet gedrukt. 

De titel van het gedicht luidt: „Postillon der waerheit tot waer-
schouwinghe over ende teghen der Nederlandtsche Historie van Em
manuel van Meteren" 3 7 0 ) . Aan den eigenlijken tekst van het vlaam-
sche gedicht gaan een latijnsche inleiding en inhoudsopgave vooraf 
voor diegenen, die het nederlandsch niet machtig zijn; aldus een in-
geplakt papiertje. Daarop volgen een aantal aanwijzingen — even
eens in het latijn — voor den drukker. Drie ervan zijn merkwaardig: 
de spelling, ofschoon vlaamsch, mag niet worden gewijzigd, omdat 
het boekje voor de Hollanders bestemd is. Vervolgens mag de cor
rector, of wie dan ook, geen enkele eigen verandering aanbrengen, 
opdat hij daardoor niet de scherpte of het sarcasme zou opheffen. 
Iets dergelijks is al eens gebeurd „in meis libellis", zegt schrijver. 
Ten slotte moet het geheel in een klein, handig formaat worden ge
drukt. Dit alles moet de uitgever ter harte nemen. Op een ingeplakt 
strookje staat zijn naam : Joannes Schoef f er (of Schef fer) te 's-Her-
togenbosch „in den Missael tegen ouer die hooge schoole" S 7 1 ) . 

De naam van den dichter is ons tot nu toe door zijn eigen wil 
onbekend gebleven. Hij zegt in zijn voorschrift voor den typograaf, 
dat hij zich wil verbergen achter de letters M.V.H.B. Wie kan dat 
zijn? In de oude handschriften-cataloog van Brussel staat de op-

a e 8) Brussel, Kon. Bibl., Cod. 19107 = Brieven aan Puteanus, s.v. Benavente. 
3 6 β) SANDERUS, ta.p., II, blz. 264. 
3 7 0 ) Aanwezig te Brussel, Kon. Bibl., Cod. 5013. 
3 7 1 ) Hi j drukte van 1574-1614. Zie over hem Сн. С. V. VERREYT : Het ge

slacht Schoef fer, later Scheffer en Schef fers te 's Hertogenbosch van 1541-1796 
in betrekking tot de boekdrukkunst. 's-Gravenhage, 1888. 
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merking: „Haraeus, Gevartio curante" 3T2). Ofschoon wij door een 
ver voortgezet onderzoek zeer veel over Franciscus Haraeus hebben 
gevonden, konden wij deze mededeeling niet verifieeren. In het hand
schrift zelf staat er geen woord van. En verder is er geen enkel hou
vast. Schriftvergelijking leverde zelfs een ontkennend antwoord op 
de vraag, of hij in aanmerking zou komen voor het auteurschap. 
Wij zijn geneigd den schrijver in Antwerpen te zoeken. Want de 
taal van zijn geschrift maakt globaal den indruk van een brabantsch 
gekleurd „algemeen beschaafd". Enkele bijzonderheden nochtans 
doen eerder aan het vlaamsch denken. Op Antwerpen zou kunnen 
wijzen de consequente oe-spelling voor de aan germaansche ô beant
woordende vocaal (b.v. boeck). Want Hellinga stelt vast: „de oe in 
alle phonetische posities is echter vooral de spelling in Antwerpsche 
uitgaven, „Brabantse" pamfletten en schoolboeken". Overigens is de 
taal te sterk genormaliseerd om er onontkoombare gevolgtrekkingen 
uit te maken373). De schrijver van het pamflet geeft zelf eenige 
levensbijzonderheden in zijn berijmd stuk. Hij geeft te kennen, dat 
hij veel van wat Van Meteren verhaalt kan controleeren, daar hij 
dikwijls ooggetuige was374). Vervolgens zegt hij, dat hij meer dan 
eens de preeken van Broer Cornells te Brugge heeft gehoord 375) en 
ten slotte, dat hij een katholiek edelman is, die een ambt bekleedt370). 
Deze gegevens zijn te schaarsch om er ook maar eenige conclusie aan 
te kunnen vastknoopen. Wijst de В op Brugge? Wie zal het zeggen? 

In de voorrede verklaart de auteur de reden van zijn schrijven: 
hij wil „uijt Christelicken ijuer" waarschuwen. Want, als ketter zal 
Van Meteren probeeren op allerlei listige manieren zijn vergif te 
verspreiden. Bovendien is hij zeer partijdig en legt alles uit naar zijn 
kant. Hij liegt ontzettend, vooral aangaande het katholicisme. En 
ten laatste verheft hij de afgevallen landen hemelhoog om de ge
trouwe onderdanen des konings over te halen ook goed geus te wor
den. „So wien dan niet bedroghen en wilt worden; sijn siele ende 
conscientie wel wilt be-waeren; dat hij sich van die historij, als van 
een peste ende verghif der sielen wachte : twelck eens onachtsamelick 

a 7 2) MARCHAL, ta.p., III, blz. 256, no. 5013. 
3 7 3 ) W . G. H E L L I N G A : De opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak 

van het Nederlands. Amsterdam, 1938, blz. 60. Drs . J . W . M. H . Dols te Sittard 
was zoo vriendelijk het onderzoek naar de taal van den „Posti l lon" voor ons te 
verrichten. Hi j deelde het hier gezegde als zijn bevinding mede. 

3 7 4 ) P O S T I L L O N , fol. 9V. 

" · ) T.a.p., fol. 2 1 \ 
" Ό T.a.p., fol. 24r. 
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m-ghenomen, niet licht om ghenesen en is". De naam van het trac-
taat is „Postillon" omdat het moet dienen als voorlooper totdat er 
een werk zal zijn uitgekomen, dat dien Van Meteren wat nagaat. 

Nadat de Postillon heeft bekend gemaakt, dat er een reusachtig 
boek is verschenen, dat een Emanuel van Meteren heeft samenge
steld, zet hij in heftige taal uiteen, dat hij hem te schande zal maken. 

„Wat moeit-gh'u, met een werck, 
Tot welck, zijdt on-bequaeme? 
Waerom worpt-gh'u, in t'perck, 
Niet hebbens, t'uwer vraeme?" (fol. 5r). 

Gij vervult immers geen der vijf voorwaarden, die noodig zijn om 
een goed historieboek te schrijven, ni. de waarheid dienen, objectief 
zijn, duidelijk zijn, zich houden aan de stof en kort zijn. 

De eerste eisch voor een geschiedschrijver is de waarheid vertellen ; 
daarop wijzen de Romeinen en ook de beroemde Vives. Maar gij, 
die nog wel Emanuel heet d.w.z. God-met-ons, verdraait de waar
heid en zijt daardoor Gods vijand; gij belastert den Paus en de Kerk; 
gij zijt een ketter. Hoe kan nu zoo'n ketter tevens een goed historicus 
zijn? Nog eens: tal van romeinsche auteurs wijzen op de waarheid 
als het voornaamste kenmerk van een goed geschiedwerk. „Ghij zijdt 
een Loghenaer" en dwaalt in tallooze opgaven van jaren, maanden, 
dagen enz. 

„Emmers, ist mij be-kent, 
Van plaetsen en ghe-schieden, 
Daer ick doen was ontrent, 
En weet van als t'bedieden" (fol. 9V). 

Eens echter zal het oogenblik komen, waarop men Uw leugens zal 
weerleggen, al hebt gij dan „den voor-tijdt in het lieghen". 

De tweede voorwaarde voor de geschiedenis is: „Dat sij moet, 
Jonst ende affectij spaeren". Met een aantal voorbeelden uit de oud
heid bewijst de dichter deze stelling, om dan zijn vijand te verwijten, 
dat hij geen maat houdt, daar hij al te zeer gereformeerd is en het 
katholicisme aanvalt. Steeds ook prijst hij de rebellen: volgens hem 
regent het goud in Holland. Och, 

„Is het soo on-bekent, 
Waer-mede men t'ghemeene, 
In Hollandt, ende ontrent, 
Vut-merghelt totten beene?" (fol. 12v). 

dat men dat van U zal gelooven ? Vraag dan maar eens aan de bede-
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laars, hoe groot hun quoten zijn en „watter in Hollandt Niet en heeft 
moeten gheuen". Dus ook aan deze voorwaarde voldoet Van Meteren 
niet. 

En aan de derde, de „klaerheit"? Cicero prijst de helderheid als 
het beste kenmerk van een goede historie. De waarheid moet dus on
omwonden blijken. Maar Emanuel, 

„Ghij kennt so wel, mom, mom, 
Jae duijckerken oock spelen; 
En som-tij dts zij-dij stom; 
Somtijdts borst-gh-uijtter kelen" (fol. 16v). 

Had dan maar liever fabels gedicht, zooals Aesopus, want fabels zijn 
er niet om met opzet te bedriegen. 

Nu de vierde conditie : de discretie. Er zijn veel auteurs in de oud
heid, die allerlei dingen verhalen, die niet terzake doen. Kleinigheden 
verheffen zij hemelhoog. Welnu, Van Meteren doet evenzoo. 

„Wat wonder ist, goe-lien, 
Dat t'boeck soo dick moest swellen? 
Want, daer staen homilien, 
En gesten, wijdt om tellen" (fol. 19v). 

Dat is toch dwaas, die preeken, die er in staan. Van Meteren verzint 
de sermoenen van Broer Cornells. Hij kan wel zeggen, dat hij ze in 
een reeds lang geleden gedrukt boek heeft gevonden, doch dan volgt 
hij de manieren van de ketters wel heel goed. Hij lastert God en de 
H. Maagd Maria. Dat deed Broer Cornells nooit. Meent gij, dat er 
geen meer zijn, die dien prediker nog kennen? „Ick hebbe oock ghe-
hoort, En meer dan eens". En als Van Meteren dan zoo graag preeken 
in zijn boek zet, laat hij dan ook díé overschrijven, waarin het katho
licisme wordt verdedigd. Waarom anders alleen die van Broer Cor
nells?377) 

37T) Broer Cornells heet eigenlijk Comelis Adriaenszoon Brouwer. Hij be
hoorde tot de Orde der Franciscanen en predikte vooral te Brugge, waar hij 
overleed in 1581. De pornografische „Sermoenen", die men op zijn naam stelt, 
zijn vervalschingen. M. AITSINGER : Niederländische Beschreibung I (Coin, 
1584), biz. 142, schrijft, dat in Brugge Broer Cornells preekte onder grooten 
toeloop van kooplui en anderen, niet om in het geloof bevestigd te worden, doch 
om zijn preeken op te schrijven; zij voegden er veel bij en gaven ze aldus uit 
onder zijn naam om hem te bespotten. „Van Meteren was in 1599 de eerste, die 
Broer Comelis in de eigenlijke geschiedschrijving binnenhaalde" (kol. 455). 
Zie het uitvoerige artikel van Dr. B. Kruitwagen in NIEUW NED. BIOGR. WOOR-

DENBOEÇ IV, kol. 452-458. 
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De vijfde conditie is kortheid en daarom wil de schrijver ook kort 
zijn. Hij valt Van Meteren aan, omdat deze zooveel over de Jezuïeten 
heeft geschreven, wat hij klaarblijkelijk uit de boeken van den fran-
schen Jezuïetenhater Arnauld heeft gehaald 378). Daarom is hij niet 
eens kort : zijn boek lijkt wel een missaal. 

„Ghij zijdt, noch kort, noch klaer, 
Noch wijs, noch oock voor-dachtich, 
Nocht oprecht, nocht eerbaer, 
Ende alder-minst waerachtich" (fol. 26v). 

Wanneer men hoort, wat Plinius en Erasmus zeggen tot lof van een 
goede geschiedenis en wat de taak daarvan is, moet Van Meteren 
wel het schaamrood naar de kaken stijgen ! Hij vergat het voorschrift 
van Politianus, die aanraadt niet te schrijven om alleen maar roem 
te oogsten of iemand in het gevlei te'komen. 

De dan volgende „Naehoede tot den goeden leser" houdt de waar
schuwing in om Van Meteren niet ter hand te nemen, omdat hij een 
ketter is en dus den een of ander door zijn huichelachtig boek kan ver
leiden. Dit alles wordt met voorbeelden uit de oudheid toegelicht. 

Aan de eigenlijke weerlegging van Van Meteren zijn nog twee 
verhandelingen toegevoegd: één om het „ghe-praetendeerde recht" 
der rebellen te weerleggen en één om de Jezuïeten te verdedigen. In 
het eerste boek betoogt de dichter, dat Van. Meteren aan den koning 
verwijt de privilegiën te hebben geschonden ; daarom is het volk dan 
terecht in opstand gekomen. Ja zeker, antwoordt de auteur, dat is 
slechts de helft. Waarom vertelt Van Meteren niet, dat indertijd ook 
de steden hebben gezworen zich aan de privilegiën te houden en dat 
vorst en volk elkander plechtig hebben beloofd het geloof te zullen 
handhaven? Filips heeft derhalve groot gelijk wanneer hij poogt de 
ketterij tegen te houden. Dat was eigenlijk ook de plicht van de
genen, die nu opgestaan zijn, doch zij wilden juist de ketterij in
voeren en daarom schermen zij met veel woorden over recht, eed-

37e) In 1594 had de universiteit van Parijs de Jezuïeten een proces aange
daan. Heftige beschuldigingen werden geuit door de advocaten J. B. MESNIL : 
Plaidoyer en la cause de l'Université de Paris et de ses Jésuites (Paris, 1594) 
en door ANT. ARNAULD — vader van „le grand Arnauld" — : Plaidoyer pour 
l'université de Paris contre les Jésuites, en 1594. [Paris, 1954] (LELONG, t.a.p., 
IV, no. 44635). Laatstgenoemd pamflet werd ook in het nederlandsch vertaald 
(Iv. D. PETIT : Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten I 1500-1648. 's-Gra-
venhage, 1882, no. 610). Ook M. ab Isselt bespreekt het geschrift van Arnauld 
uitvoerig om de Jezuïeten te verdedigen in zijn Mercurius Gallo-Belgicus II 
(1595), blz. 405-421. 
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breuk en privileges. Het adelsverbond, de actie tegen inquisitie en 
plakkaten en het afwenden van de spaansche tyrannie: dit alles was 
voorwendsel om de nieuwe leer vrij toegang te kunnen verschaffen. 
Laten ze eerst zorgen goed katholiek te zijn en dan pas met hun be
zwaren te berde komen. 

Wat betreft de Jezuïeten, is schrijver kort: Van Meteren geeft 
erg op hen af, omdat zij uit Frankrijk verbannen zijn, zegt hij, maar 
de koning heeft hen later zelf openlijk voor onschuldig verklaard, 
teruggeroepen en zelfs een college laten stichten. Weet Van Meteren 
dat soms niet? Dit is wel de beste weerlegging van zijn hevige uit
vallen. 

De „Postillon" eindigt ten slotte met Emanuel aan te sporen op 
te houden met zijn dwaasheden en oprecht katholiek te worden. 

Het is jammer, dat het pamflet nooit is gedrukt : wij zouden wel 
eens graag weten of er in het Noorden een reactie tegen zou zijn 
gekomen en hoe die dan was geweest. Doch in ieder geval is het 
interessant te constateeren, dat er in de zuidelijke Nederlanden een 
soort anti-meteraansche stemming is geweest. Daaruit kan men met 
zekerheid afleiden, dat Van Meteren ook veel gelezen werd; anders 
behoefde men zijn invloed niet te vreezen. 

Volgens Miraeus was Van Meteren een der voorname auteurs, die 
het f ransche publiek voorlichtte. Daarom vatte hij het grootsche plan 
op, om de katholieke Franschen van goede lectuur over den opstand 
te voorzien door een aantal werken te vertalen. Men bezit daarover 
een uitvoerigen brief van hem. 

In 1609 was Miraeus door zijn oom, den bisschop van Antwerpen, 
naar Den Haag gezonden om te zien of hij geen godsdienstvrijheid 
voor de katholieken in de noordelijke Nederlanden kon verkrijgen. 
De zending had geen resultaat. Vervolgens ging hij nog hetzelfde 
jaar met een soortgelijke opdracht naar Parijs. Ook dit had geen 
resultaat. Miraeus teekende in het dagboek van zijn reis aan, dat hij 
11 October te Rijssel was aangekomen en had gelogeerd bij Floren-
tius van der Haer3 7 9). Vanuit Parijs schreef hij aan Johannes del 
Rio, deken van zijn kapittel te Antwerpen, op 17 December 1609 een 
langen brief 380). Na eerst uitvoerig gesproken te hebben over een 
graad, die hij aan een universiteit wil halen, gaat hij op een ander 
onderwerp over. Hij heeft nl. Peckius, die op dat moment zuid-neder-

8 7 β) In het „Discours de nostre voiaige de France 1609", gepubliceerd in : 
MESSAGER DES SCIENCES HISTORIQUES, 1849, biz. 321. 

s 8 0 ) Reeds uitgegeven in : MESSAGER DES SCIENCES HISTORIQUES, 1849, biz. 

442-446. 
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landsch gezant te Parijs was, gesuggereerd te zorgen, dat er voor 
de katholieken in Frankrijk een geschiedenis van den opstand in de 
Nederlanden wordt uitgegeven381), opdat aldus uit hun handen de 
„pestilentiae libri" van Van Meteren, Petit en andere calvinisten 
worden geweerd; hij herinnert zich, dat Peckius daarover meer dan 
eens met Richardot van gedachten heeft gewisseld. Peckius valt wel 
in dit plan, vooral nu het Bestand gesloten is en er overal boekjes 
verschijnen. Om tot het doel te geraken onderhandelde Miraeus reeds 
met een katholiek drukker, om de werken van Florentius van der 
Haer, Martinus Antonius del Rio S8Î), Caesar Campana з в з) en Pom
peáis Giustiniano — „die onlangs de daden van aartshertog Albertus 
en markies Spinola in het italiaansch heeft uitgegeven" 384) — in 
het fransch te laten vertalen. Sommige dezer boeken heeft hij al in 
zijn bezit gekregen. Mocht geadresseerde soms nog geschriften ken
nen, die voor dit doel nuttig zijn, laat hij ze dan naar Peckius sturen. 

Een dag later voegde Miraeus in een postscriptum er bij, dat 
Peckius hem had verteld, dat hij een onderhoud had gehad met den 
pauselijken nuntius en den spaanschen gezant te Parijs, die beiden 
het plan goedkeurden. Le Mire had Peckius ook nog attent gemaakt 
op het boek van M. A. del Rio over den graaf van Fuentes, want 
het bestaan daarvan had Scribani hem medegedeeld. Zou de deken 
misschien aan den schrijver willen vragen een exemplaar naar Pec
kius te sturen? 

Het plan van Miraeus was een merkwaardig plan, dat evenwel, 
zooals zoovele andere van hem, nooit is uitgevoerd. Giustiniano ver
scheen in 1611 te Keulen in het latijn met het werk van Del Rio over 
Fuentes in één band. Aan deze geschriften was toegevoegd een be
schrijving van de overwinningen van Spinola door een zekeren Joseph 

881) „haec tantum suggessisse me Domino Pecquio, ut pro Catholicis hic 
curet edi historiam tumultuum Belgicorum,..." (t.a.p., blz. 443). 

3 β 2) „qui usque ad obitum Joannis Austriaci res nostras descripsit", zegt 
Miraeus. Hij bedoelt hiermee de zoogenaamde Mémoires van Del Rio over de 
jaren 1576-1578, waarvan de latijnsche tekst voor het eerst is uitgegeven door 
A. DELVIGNE in 3 deelen, Bruxelles, 1869-1871. In 1610 reeds verscheen te 
Madrid een spaansche vertaling ; zie FRUIN : De Mémoires van Del Rio. In : 
V.G., VII, blz. 222-230. 

адз) „qui res gestas Ducis Parmensis et sequentium annorum Italice descrip
sit". Campana schreef een driedeelige „Della guerra di Fiandra". In Vicenza, 
Appresso Giorgio Greco MDCII. Het 2e deel loopt van 1578-1593 en het Зе 
van 1593-1600. 

3 8 4) „Della guerra di Fiandra". Anversa, 1609; „Bellum Belgicum". Keulen, 
1611. 
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Gamurinus en een „Elogia gentis Spinulae" door Miraeus385). 
Daarbij bleef het. Het scheen, dat er in de zuidelijke Nederlanden 

geen mannen gevonden konden worden, die een historie van den 
opstand zouden beschrijven in den door de regeering gewenschten zin. 

„Historie in dienstbaarheid" zetten wij boven deze paragraaf. 
De titel: „Vergeefsehe pogingen" zou misschien beter beantwoord 
hebben aan de behandelde stof. En toch verkozen wij eerstgenoemd 
opschrift. Het is er ons immers om te doen, den nadruk te leggen 
op het feit, dat er een officicele belangstelling is voor een geschie
denis van het land of van den oorlog. Niet voor niets toch gaf 
Albertus aan Gramaye de opdracht een pracht-werk samen te stellen 
over 's lands historie. De steun, dien hij hem verleende bij het schrij
ven van zijn boek, zoowel door geldschenkingen uit de schatkist als 
door het te hulp roepen van zijn gezag, wijst op het belang, dat hij 
aan de onderneming hechtte. Een groot, rijk geïllustreerd boek is uit 
dit alles nooit gegroeid. Later had alleen Sanderus er voordeel van. 
Ook toen nog zag men van staatswege nut in zoo'n oeuvre. Want 
in 1635 werd namens den koning een aansporing gericht tot eenige 
stadjes in de kasselrij van leperen om hem daarmede te helpen386). 

Nog meer belang hechtten de aartshertogen en de regeering aan 
geschiedwerken over den opstand. Een speciaal boek over het geheel 
van den oorlog bestond in het Zuiden niet. Het bevreemdt derhalve 
niet te vernemen, dat Van Meteren daar werd gelezen. De fel-katho-
lieke zuid-Nederlanders zouden echter zich zelf niet zijn gebleven, 
als zij tegen den rebel en ketter niet aanstonds stelling hadden ge
nomen. Zij veroordeelden zijn werk en men schreef er een heel pam
flet tegen, waarvan de invloed aan onze waarneming ontsnapt, omdat 
het altijd in handschrift is gebleven. Miraeus' plan om hem in Frank
rijk tegen de gaan door katholieke auteurs te vertalen, is geen werke
lijkheid geworden. Albertus gaf opdracht tot het schrijven van een 
historie van den opstand: de aangewezen auteur Lummenaeus a 

S86) Historia Belgica sive Commentarius brevis rerum in Belgio gestarum sub 
tribus eiusdem gubernatoribus, comité Mansfeldio, Sereniss. Archiduce Ernesto 
etc. et praecipue sub Excellentiss. Belli Duce Petro Henriques de Azeuedo 
Comité de Fuentes. Autore Rolando Mirteo Onatino. Accedunt illust. et excell. 
Marchionis Ambrosij Spinulae Victoriae, et res praeclare in Belgio gestae; 
describente Josepho Gamurino etc. cum Elogiis Spinulae gentis. Coloniae, Sump-
tibus Joannis Kinckij, Anno MDCXL 

a86) Zie B. J. DE SAINT-GENOIS : Antoine Sanderus et ses écrits. Une page 
de l'histoire littérature de Belgique au XVIIe siècle. In : Annales de la Société 
Royale des beaux-arts et de littérature de Gand 8 (1859-1861), blz. 206-207. 
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Marca zag van het delicate onderwerp liever af. Moest hij teveel in 
een richting gaan, die hem was gewezen, doch hem niet beviel? Het 
is niet onmogelijk, wanneer men bedenkt, hoe het in 1623 en 1630 
met boeken over den nederlandschen opstand ging: zij werden ver
boden, daar zij zich eenige kritiek veroorloofden! 

Beschouwt men dit alles bijeen, dan is het niet ongemotiveerd te 
spreken van „Historie in dienstbaarheid". De geschiedenis had voor 
den aartshertog een taak te vervullen ten behoeve van den staat; 
zij was een middel tot polemiek en verweer geworden voor binnen-
en buitenland. Zoo dachten ook anderen er over. 

Alle actie om een boek over den opstand tot dit doel te doen ver
schijnen, had evenwel bij de zuid-Nederlanders nauwelijks succes3 8 7). 
Slechts eenigen hunner zouden historiewerken betreffende de be
roerten op de door het landsbestuur gewenschte manier publiceeren. 
Hun namen zijn: Franciscus Haraeus en Adriaan van Meerbeeck. 

§ 6: FRANCISCUS HARAEUS, 

DE „ANTI-METERANUS". 

Een geleerde, die al omstreeks 1610 begon aan een Ъоек, dat uit
voerig het verleden zoowel als het gelijktijdig gebeuren zou behan
delen, was de noord-nederlandsche emigrant en geestelijke Franciscus 
Haraeus. 

Haraeus' nederlandsche naam is Verhaer. Het kan overbodig 
schijnen pogingen te doen iemands naam vast te stellen in een tijd, 
waarin nog geen burgerlijke stand bestond en iemand meermalen van 
naam kon veranderen; men denke b.v. aan Vondel. In dit geval is 
zoo'n poging echter wel van belang. Men verwarde reeds in de 17de 
eeuw, nog tijdens hun leven, Florentins en Franciscus Haraeus. Tal 
van ernstige vergissingen in de oudere biografische woordenboeken 
en zelfs moderne werken zijn daarvan het gevolg geweest. 

Wij verkeeren in de gunstige omstandigheid, dat Franciscus Ha
raeus zelf geen twijfel laat over de vraag of hij „Van der Haer" 
of „Verhaer" heet. Altijd, zoowel aan het begin van zijn leven als 
aan het einde — en hij is 76 jaar geworden ! — treft men hem aan 
als „Verhaer". Talrijk zijn de archivalische mededeelingen over hem, 
waarin hij zoo wordt genoemd; nooit zagen wij zijn naam anders. 

3β7) In hoeverre deze actie invloed heeft gehad op het verschijnen van spaan-
sche en italiaansche boeken in de zuidelijke Nederlanden over den oorlog, blijve 
hier buiten beschouwing. 
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Verhaer's leven is vol afwisseling geweest3 8 8). Was hij misschien 
niet gemakkelijk van karakter, zoodat hij het nergens lang kon uit
houden? Hij werd in 1555 te Utrecht geboren en had een broer 
Geeraert en een zuster Janneke. In zijn geboortestad ging hij ter 
school bij de Broeders van het Gemeene Leven, doch zeker heeft hij 
nooit — zooals wel eens wordt medegedeeld — den beroemden Geor
ges Macropedius tot leermeester gehad, wijl deze in den loop van 
1553 de St. Hieronymusschool verliet om naar 's-Hertogenbosch te 
gaan 3 8 9 ) . Van Utrecht ging Verhaer studeeren in Leuven, waar hij 
werd opgenomen in het „Collegium" of „Domus Pauperum" van 
Jan Standonck3 e o), terwijl hij later studeerde aan het „Paedagogium 
Porcense" of „Het Vereken", waar ook Michael ab Isselt zich be
kwaamde in de philosophie391). Blijkens een eigen uitlating is Ver
haer in 1570 in de oude universiteitsstad gekomen, waar hij in 1572 
en І573 de noodige examens aflegde om bevorderd te worden tot 
licentiaat in artibus. Hij behaalde dezen titel tegelijk met Ab Isselt 
den 3den Maart 1573 en werd 10 Juli d.a.v. „biretatus", d.w.z. doctor 
of magister artium. In 1578 werd hij baccalaureus in de theologie 3 9 2 ) . 
Rond dezen tijd moet hij priester zijn gewijd en naar Douai zijn 
gegaan, waar hij nog Thomas Stapleton hoorde, die in datzelfde 
jaar naar Rome afreisde. In 1584 werd Haraeus te Douai licentiaat 
in de theologie en daarmee nam zijn studietijd een einde. Dussel-
dorpius vermeldt, dat Verhaer in 1572 naar Zweden is geweest om 

8 8 8) Wijl wij een zeer diepgaand onderzoek naar de lotgevallen van Haraeus 
hebben ingesteld, zullen wij ons moeten beperken in het citeeren van onze 
bronnen, omdat dit ons te ver zou voeren. Daarvoor is het hier niet de plaats. 

38B) A. MIRAEUS : De congregationibus clericorum in communi viventium... 
Coloniae Agrippinae, sumptibus Bernardi Gualtheri, 1632, blz. 6-7. Onjuiste mee
ning over Macropedius A. MIRAEUS : Elogia Belgica... ed. 1609, blz. 181, over
genomen door SWEERTIUS : Athenae..., blz. 274. Zie over de Hieronymus
school te Utrecht in dezen tijd, R. R. POST : Studiën over de Broeders van 
het Gemeene Leven. I n : Nederl. Historiebladen 2 (1939), blz. 138-143. 

3 β 0) Het „Domus Standonica" was een soort logement voor arme studenten, 
in 1490 gesticht door Johannes Standonck, professor in de theologie te Parijs. 
Er werd geen onderwijs gegeven. Zie h. v. D. E S S E N : Une institution..., blz. 
131-132. 

3 9 1) B. A. VERMASEREN : Leven en werken van Michael ab Isselt. In : Hist. 
Tijdschrift 19 (1940), blz. 341, nt. 33. 

S 9 2) Acta facultatis (Artius), Liber nonus, S Jan. 1572 tot 1 Febr. 1597, 
f". 13 v; 16 r; 18r,· 20 v; 25r. Registrum Disputationum Facultatis Sacre Theologie... 
10 Dec. 1562-14 Juli 1578, f. 8 1 v ; 83 v ; 85 r (Brussel, Alg. Rijksarchief, Fonds 
Univers. Louvain, no. 713; 503. Vgl. D E VOCHT, t.a.p., no. 713; 503). 
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het geloof te verkondigen393). Blijkens het vers onder zijn portret 
— een deel van zijn eigen-gemaakt grafschrift — staat het feit van 
deze reis op zich wel vast, doch het jaar hebben wij tot nu toe niet 
met zekerheid kunnen vaststellen. 1572 is in ieder geval onjuist. 
Bovendien reisde Verhaer door Frankrijk en Italië. In 1588 was hij 
deken van Duinkerken304), in 1591-'92 vertoefde hij in Bree306). 
In 1588 had hij een klein devotieboekje met een aantal heiligenlevens 
in het licht gezonden, dat hij in 1590 en 1594 zeer vermeerderd kon 
heruitgeven. Het werd door Valentinus Leuchtius in het duitsch ver
taald en meer dan eens herdrukt. In Mei 1596 wist Verhaer een 
kanunnikdij te ontvangen aan de St. Jan te 's-Hertogenbosch 3 β β ) . 
Hier raakte hij bevriend met een aantal geleerden zooals Simon 
Verepaeus, Christoffel Vladeracken en den historicus David Ever-
swijn* Hij zal zijn residentieplicht niet nauwgezet zijn nagekomen, 
want terzelfdertijd werd hij professor in de theologie aan de abdij 
der Norbertijnen te Tongerloo. Heel vreemd is dit niet, gezien de 
betrekkingen tusschen Tongerloo en Den Bosch: tot 1596 diende de 
abdij als dotatiegoed voor den bisschop. Haraeus was er in 1597 3 B 7 ) . 
In 1602 publiceerde hij een werkje over chronologie, getiteld: „Olym-

8 9 β ) BlJDR.... GESCH.... B I S O , VAN H A A R L E M 14 ( 1 8 8 6 ) , blz. 399. 
S M ) J. DËNUCÉ: Correspondance de Chr. Plantin ПІ-ІХ (Anvers, 1920), 

blz. 347-348 : brief van Chr. Plantijn aan Fr. Haraeus. 
SBB) Brieven van Haraeus aan Joh. Moretus, d.d. 20 Sept. 1591, 2 Juni 1592 

(Museum-Plantijn, Reg. no. 85, F . 249; 261). 
3 β β) L,. Η. Сн. SCHUTJES : Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, 

5 dl. St. Michielsgestel, 1870-1876; IV, blz. 275. 
' 9 7 ) Ant. Sandërus vermeldt in zijn „Chorographia sacra abbatiae Tonger-

loae", dat abt Nicolaas Mudtsaerts (1590-1608) „liberali stipendio" theologen 
liet komen ; de eerste was Franc. Haraeus (A. SANDËRUS : Chorographia Sacra 
Brabantiae..., 3 dl. Hagae Comitum, 1726-1727; I, blz. 336, Ie kol.). 

In de Nat. Bibl. te 's-Gravenhage bezit men een afgesneden exemplaar van de 
„Vitae Sanctorum" (Antverpiae, 1594) van Haraeus, waarop staat geschreven: 
„Donum auctoris huius operis A°. 1597 in Tonge"". Bovendien een naam, die 
bijna zeker te reconstrueeren is als „Petrus... ab Emmerick Pastor B. Mariae in 
Diest". Pieter van Emmerick (1574-1625), O.Praem., pastoor te Tongerloo, 
Diest en Tilburg, was de leermeester van den H. Johannes Berchmans, die te 
Diest bij hem in huis was. In de bibliotheek van den pastoor bevond zich inder
daad dit boekje. „Dit is zooveel als zeker het werk waar Johannes Berchmans 
te Diest aan tafel uit voorlas. Het zijn juist de trekken en de woorden die 
Haraeus van den H. Franciscus op 4 October blz. 756 [ed. 1594] aangeeft, die 
Berchmans, naar het getuigenis van Otho Esquens en Hendrik de Vriese spon
taan in het geheugen komen." Zie L,. RËYPËNS in VERSL. EN MED. KON. VL. 

AKAD. 1923, blz. 47, nr. 40; 56. 
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piades et Fasti", uitgegeven te Keulen. Het schijnt, dat Verhaer 
daar in dien tijd is geweest als theologie-professor aan het pas-opge-
richte seminarie van Sasbout Vosmeer 398). Klaarblijkelijk heeft men 
aan het college moeilijkheden met hem gehad, want Sasbout schrijft 
uit Rome geprikkelde, voor ons duistere woorden over hem naar zijn 
broer Tilman399). In 1605 gaf Haraeus een opnieuw vermeerderde 
editie uit van zijn „Vitae Sanctorum". Inmiddels had hij in 1604 af
stand gedaan van zijn kanunnikzetel te 's-Hertogenbosch en had hij 
zich naar zijn familie in Utrecht begeven400). Spoedig had hij daar 
kennis gemaakt met den beroemden Aernout van Buchell. Hij sprak 
met hem uitvoerig over chronologie en de oude geschiedenis van 
Holland, waarvoor hij zich zeer interesseerde. Daar hij over dit on
derwerp de boeken van Bockenberg had gelezen, wilde hij graag ook 
eens mondeling met dezen van gedachte wisselen. Van Buchell was 
zoo vriendelijk hem in November 1605 een introductie bij den offi-
cieelen historiograaf van Holland te verschaffen401). In Leiden zag 

M8) Aldus BUGGË in het „Necrologium Dioecesis Harlemensis". In : De Ka
tholiek 60 (1871), blz. 66. Het opgegeven jaar 1614 is fout. De passage ook 
bij H. F. VAN HEUS SEN : Batavia Sacra. II (Bruxellis, 1714), blz. 127. 

309) Sasbout uit Rome aan Tilman, 6 of 7 Dec. 1602 : „Circa alumnos licebit 
assumere aliquam auctoritatem, ut Haraeus maneat, ubi est". Dez. aan denz., 
17 Dec. 1602: „De Hareo, postquam conditionem mutavit, frustra laborabimus; 
doleo ipsum distributum esse". Dez. aan denz., 28 Dec. 1602 : „Harei mores et 
michi ex parte noti sunt. Sed cum oportune se of ferre (sic), poterai tollerari quam 
diu bene currebat; alioqui meminisse credo, me ab initio circa illum mansisse 
suspensum" ('s-Gravenhage, Archief... der Oud Bisschoppelijke Clerezie (op 
Alg. Rijksarchief), nr. 55 : Ingekomen stukken van T. Vosmeer over 1602-1607, 
Г. 142r; 145 r; 146r). 

4 0 0 ) С BURMAN : Traiectum eruditum. Traiecti ad Rhenum, 1738, blz. 126. 
4 0 1 ) Cl. Doctiss. viro Corn. Bockenbergio O r d : Bat : histórico S.P. A r : 

Buchellius Je. D. Vellem nuper, Clarissime doctissimeque vir, praesens, cum tu 
ad domum nostram veniebas, adfuissem ; habebam n. quae tua intererant non ig
norare. Huic cum, post discessum illum vestrum, non tam scribendi causas, quam 
mittendi quaererem occasiones, ecce, oportune se obtulit, qui has tradet literas, 
D. Fr . Haraeus , vir sincerus et doctus, antiquitatum patriae nostrae scrutator 
diligentissimus, atque idem Chronologiae peritissimus, quod scripta ab eo edita 
satis testantur. Hic, cum se tenebris superiorum temporum obrui saepe queratur , 
nee sibi satisfacere in quibusdam plane possit, plura mecum de hisce studiis 
disserere solet : qui, cum tuos quoque Libros de rebus Hollandicis scriptos legis-
set, optabat quaedam tecum conferre de origine comitatus Hollandiae, de bellis 
Adelboldi, aliisque rebus in historia Batavica nimium quam controversis et 
obscuris; quae collatio non dubito quin utrisque et grata nee infructuosa futura 
sit. Quare rogo te atque obtestor, vir clarissime, ut reipublicae literariae ea in re 
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Haraeus dan ook een onuitgegeven boekje van Bockenberg in402). 
Tot 1609 bleef hij in zijn geboortestad, waar hij zich zeker met ziel
zorg bezig hield. Van Heussen noemt hem onder de pastoors van de 
St. Geertruid aldaar. Toen Sasbout Vosmeer een rondvraag had uit
geschreven om de tegen hem geuite beschuldigingen der Jezuïeten 
te weerleggen, antwoordde de Utrechtsche clerus daarop in een ge-
meenschappelijken brief van 7 Februari 1609. Tot de onderteekenaars 
behoorden o.a. Franciscus Haraeus en Franciscus Dusseldorpius 403). 
Na de sluiting van het Bestand op 9 April 1609 verliet Verhaer 
Utrecht404) en ging weer naar het Zuiden, waar hij in hetzelfde jaar 
rector der Witzusters te Antwerpen werd405). Het was een rustige 
betrekking, want Verhaer kon zich naar hartelust met de studie bezig 
houden. Hij was boekencensor, maakte een aardrijkskundige globe, 
die hij aan de magistraten van Antwerpen opdroeg408), schreef een 

studere velis commodo, ipsumque, qua par est humanitate, excipere neque a col
loquio tuo excludere, cum non explorandi, sed eruendae veritatis causa ad 
vos venerit. Ut nam crebro attritu lapidum splendor ignis exprimitur, sic veritas 
latens sub obscuris verborum involucris multiplici investigatione tandem in 
lucem profertur... Vale. Traiecti Bat: Ex Musaeo nostro 4. Non. Novembris 
A0, a salute humana 1605 (Utrecht, Un. Bibl., Ms. 836, Fol. 104-196: ARN. 
BucHEUUS Epistolarum farrago 1590-1621. Aldaar f0. 183r-184r). 

402) In zijn „Annales ducum Brabantiae", I, blz. 124, zegt Verhaer : „Anta
gonista eius [se. van Dousa] Bockenbergius in Libello cuius titulus Ad Dusiana 
Ludibria, p. 33 (referens se ad Historiam suam, nondum, quod sciam, editam, 
sed a me tarnen apud eum visam)". Bockenberg was bezig met een geschiedenis 
van Holland en Zeeland, welke evenwel nooit is uitgegeven. Zie H. KAMPINGA : 
De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche 
historici der XVIe en XVIIe eeuw. 's-Gravenhage, 1917, blz. XIII. 

i03) VAN HEUSSEN, t.a.p. ; N. BROEDERSEN : Tractatus historicus V de rebus 
ecclesiae Ultrajectinae... Ultrajecti, 1673, blz. 139. 

404) In de „Onparti jdighe Verclaringhe" van 1612 zegt hij , sprekende over 
de regeering in Holland : „aldaer als in mijn Vaderlant tot de Tresves des iaers 
1609 toe/gewoent hebbende/" (blz. 4). 

405) P . GÉNARD : Verhandeling over het Klooster van het H . Kruis, gezegd 
van Ste. Maria Magdalena of der Witzusters = Verzameling der graf- en 
gedenkschriften van de provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. 4e 
deel : Antwerpen, Abdijen en kloosters, Ie Afd. Antwerpen, 1859, blz. C L X X X I . 
Het klooster der Witzusters was voor gevallen vrouwen en meisjes, die zich 
hadden bekeerd. 

40c) Hij censureerde 26 Jan. 1611 de „Imagines doctorum virorum" (Ant-
verpiae, 1611) van Val. Andreas. Over de globe zie F . P R I M S : Letterkundigen, 
geleerden en kunstenaars in de Rekeningen der stad Antwerpen 1576-1650. I n : 
Versi, en Med. Kon. VI. Akad., 1931, blz. 190. 
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klein tractaatje over den opstand, waaraan hij een verhandeling over 
de grenzen van Holland toevoegde407), en begon aan de „Annales 
ducum Brabantiae", waarvan in 1617 een gedeelte gereed was. Tevens 
zette hij zijn theologische studiën voort. Deze wierpen eerst haar 
volle vruchten af, toen Haraeus te Leuven tot rust was gekomen. 
In 1617 had hij zijn rectoraat te Antwerpen neergelegd en was 
18 September 1619 in het bezit gesteld van een prebende aan de St. 
Albanuskerk te Namen, welke prebende hij den 22sten Juni 1621 
had geruild met Philippus Slins, die kanunnik was aan de St. Jacob 
te Leuven 408). „Ik weet niet of deze plaats vast en blijvend zal zijn", 
merkt Sweertius in 1628 een beetje sceptisch op409). Maar het was 
toch zoo! Haraeus had zich gevestigd in het klooster van St. Geer-
truid, waar hij ondanks zijn leeftijd theologie onderwees en nog een 
manuscript over de geschiedenis der abdij samenstelde. Tevens was 
hij boekencensor. In zijn laatste levensjaren, die hij hier doorbracht, 
zond hij in 1623 de „Annales Ducum seu Principum Brabantiae" 
(Antverpiae, 1623), zijn hoofdwerk op historisch gebied, in het 
licht. Daarna volgden drie theologische boeken : de „Epitome Catenae 
Aureae D. Thomae" (Antverpiae, Apud Hier. Verdussium, 
M.DC.XXV), de „Expositio SS. Patrum in omnes Epístolas S. Pauli 
Apostoli" (Antverpiae, H. Verdussen, 1627) 410) en ten slotte de 
„Biblia Sacra" (Antverpiae, Ex officina Typographica Hier. Ver-
dussii, MDCXXX), waaraan Haraeus meer dan 35 jaar had ge
werkt 4 U) en dat men daarom als zijn hoofdwerk op theologisch 
gebied kan beschouwen. Het was ook zijn laatste boek. Reeds eenige 
jaren leed Verhaer aan een keelziekte, waaraan hij 11 Januari 1631 
te Leuven in het ziekenhuis overleed. Hij werd begraven in de St. 
Pieterskerk aldaar, naast zijn ouden leermeester Th. Stapleton 4 1 2). 

407) Onpartijdighe Verclaringhe der oorsaken des Nederlandtsche oorloghs 
sedert 't Jaer 1566 tot 1608, t'samen van de principale lantsprivilegien. Oock 
wat Nieus van de eerste palen van Hollant... 't Hantwerpen, By Gheleyn Jans-
sens / ind Cammerstrate / inden wakenden Haen. 1612. Ten Coste des Autheurs. 

40e) N. J. AiGRET : Histoire de l'église et du chapitre de St. Aubin à Namur. 
Namur, 1881, blz. SOI. 

409) S W E E R T I U S , t a .p . , blz. 244. 
410) Dit boek is uiterst zeldzaam. Wij hebben het nog niet in handen kunnen 

krijgen. 
411) Aldus Haraeus zelf in een verzoekschrift van 1630, afgedrukt door 

A. P INCHART : Archives des arts, sciences et lettres 2 (1863), blz. 295-296. Hi j 
noemt niet de vindplaats. Het request berust te Brussel, Alg. Rijksarchief, 
Papiers d 'État et de l 'Audience, no. 2656. 

*12) A. M I R A E U S : Bibliotheca Ecclesiastica, sive nomenclátores V I I veteres. . . 
I I (Antverpiae, 1649), blz. 224. 
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„Dextre et gnaviter" was Haraeus' devies. Wanneer men zijn 
werken overziet, heeft hij er ook wel naar geleefd. Evenals Ab Isselt 
was hij vóór alles priester. Wat hij ook deed of publiceerde, het 
stond steeds in dienst van zijn geloof. Zijn heiligenlevens waren zeer 
verspreid ; de duitsche vertaling ervan werd veel gedrukt en gelezen. 
Zelfs in het Noorden roemden Van Buchell en Van Gouthoeven hem 
om de uitgave der „Vitae". Was het wonder, dat hij in aanraking 
kwam met zijn stadgenoot Heribert Rosweyden S.J., eveneens te 
Antwerpen woonachtig, die de levens der Kerkvaders uitvoerig be
schreef en plannen maakte voor de uitgave van de beroemde „Acta 
Sanctorum"? In Rosweyden's „Vitae Patrum" (2e ed. 1628) komen 
twee kaarten van Verhaer voor, waarop hij de verblijfplaatsen der 
oostersche kluizenaars teekende413). Drie andere kaarten ter ver
heldering van de kerkgeschiedenis van Oost en West werden uitge
geven in „Theatri orbis terrarum parergon" van Abraham Orte-
lius 414). Een andere, soortgelijke gravure versierde Haraeus' Bijbel-
uitgave. Misschien bestaan er nog wel meer dergelijke ontwerpen 
van zijn hand. Tot nu toe was het geheel onbekend, dat Verhaer 
kaarten had gemaakt! 

Ook de uitgave van theologische werken, vooral van den Bijbel, 
had de bedoeling de tegenstanders in het geloof te bestrijden. Daarom 
waren deze verhandelingen voornamelijk verklaringen van de H. 
Schrift, die geput waren uit de Vaders. In de dedicatie van zijn 
Bijbel wijst Haraeus er uitdrukkelijk op, dat deze uitgave moet die
nen zoowel om de ketterij te bestrijden als om de godsvrucht der 
geloovigen op te wekken. Hetzelfde zegt hij in een verzoekschrift 
aan Isabella, om een toelage ter bestrijding van de onkosten 415) van 
dit enorme werk. 

Meer op de practijk gericht was een handleiding voor den biechte
ling, die in 1599 het licht zag. In de voorrede van dit „Gheesteliick 

^13) Deze kaarten zijn gegraveerd door Ferdinand Arsenius. Zie F. VAN 
ORTROY : Bio-bibliographie de Gemma Frisius, fondateur de l'école belge de 
géographie, de son fils Corneille et de ses neveux les Arsenius. Bruxelles, 1920, 
blz. 115. 

414) N1. no. 4, 6, 7. Vgl. DENUCÉ, t.a.p., II, blz. 143. Van no. 4 zijn wij 
door eigen aanschouwing op de hoogte. 

*16) „ . . . ung grand oeuvre des expositiones patrum in biblia sacra tant pour 
convincer les hereticques voisins que d'exciter les Chrestiens a la vraye vertu 
et piété solide..." In excerpt medegedeeld door PINCHART, ta.p., blz. 132, zon
der vermelding van plaats. Het request berust te Brussel, Alg. Rijksarchief, 
Papiers d'État et de l'Audience, no. 1309 (Requêtes Janv.-Juin 1629). 
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Medecijnboeck" 416) zegt schrijver, dat hij juist „voor den gemeynen 
man" indertijd zijn heiligenlevens had uitgegeven. Hij had ze van
wege zijn ongelukkigen stijl in het latijn geschreven, in de hoop, dat 
iemand ze in het nederlandsch zou vertalen. Dat was niet gebeurd, 
omdat vlak daarop twee boekjes met heiligenlevens in het neder
landsch waren verschenen417). 

Verhaer bezat dus denzelfden practischen geest als de Jezuïeten 
van zijn tijd. Zijn werken waren zooveel mogelijk gericht op een 
direct-nuttig doel: zielzorg. Men herinnert zich, dat Surius' „Vitae 
Sanctorum" waren samengesteld op initiatief van Rethius, die zoo 
graag uittreksels hieruit in handen der geloovigen zag. Op Surius 
berusten de uitgaven van Verhaer. Hij zag het belang in van het 
lezen der levens van groóte voorgangers. 

De zin voor het reëele zette Haraeus eveneens aan het werk op 
historisch gebied. Ook hier waren ketters te bestrijden, ook hier 
moest z.i. de waarheid zegevieren. Als theoloog had hij zich bezig 
gehouden met tijdrekenkundige studiën over het jaar van Christus' 
geboorte, een druk besproken onderwerp in zijn tijd418). De resul
taten van zijn nasporingen waren neergelegd in de „Olympiades et 
Fasti" van 1602 419). Aldus was hij met de geschiedenis in aanraking 

41G) De volledige titel luidt : „Gheesteliick Medecijnboeck, Voor alle Staten 
der Menschen, Inhoudende van alderhande sieckten der sielen / sonderlinghe 
wanneer die dootlijck z i jn /ende van die Remedien der seluen. Alst breeder 
verhaelt wor t terstont hiernae. Ghemaeckt Door H. Franciscum Haraeum Li-
centiaet der Goddelijcker leeringe / Canoniek van S'hertogenbosch. T'Hantvver-
pen, By Peeter Beelaert, inde Cammerstrate, Anno 1599". 

417) Haraeus zal bedoelen M. LAMBRECHT : D'leven, doot ende lijden der 
Heyligen, mitsgaders een kerckelicke historie ghetrouwelick int corte by een 
vergaedert wt veel gheloouelicke schrijvers. Tot Loven by Jan van den Boo-
gaerde int iaer 1590. 2 dl. fol. Deze editie is de eerste druk. Een exemplaar 
ervan zijn wij tegengekomen in Aanbiedingslijst no. 8 (1934) van Antiquariaat 
De Kempen te Tilburg. De schrijver in BIOGR. N A T . BELG., S.V. Lambrecht heeft 
dit boek nooit gezien. Vervolgens zal Haraeus bedoelen H . A D R I A N I : Niewe 
legende oft D'leuen, wereken, doot, ende miraculen ons liefs Heere lesv Christi 
met sijn lieue Heylighen. Vergadert meestendeel wt de Boecken van den Eer-
weerdighen B. Lavrentius Surjis ende andere gheloofweerdighe scrijuers der 
Heijligher Catholycker Kercken. t 'Hantwerpen. By Hier . Verdussen ende Jan 
van Keerberghen. Anno M D X C I I I . 

418) E. C. SCHERER : Geschichte und Kirchengeschichte an den deutschen 
Universitäten. Ihre Anfängen im Zeitalter des Humanismus und ihre Ausbil
dung zur selbständigen Disziplinen. Fre iburg i. Br., 1927, blz. 65. 

419) De eenigszins uitgebreide titel is als volgt : „Francisci Haraei Olympiades 
et Fasti concordi serie Historiae sacrae et non sacrae usque ad Christum pas-
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gekomen. Naar zijn eigen zeggen had zijn leermeester Johannes Mo
lanus hem de liefde hiervoor bijgebracht en hem methodisch werken 
geleerd. Zoo kwam Verhaer er toe om zijn eigen „Vitae" toe te lich
ten met allerlei uitvoerige aanteekeningen over de betrouwbaarheid 
der door hem gebruikte schrijvers. In Antwerpen begon hij een groo-
ter werk te ondernemen: een geschiedenis van Brabant tot aan zijn 
eigen tijd. De opstand was daarbij dan inbegrepen. Had hij in Utrecht 
misschien met Dusseldorpius gesproken over de noodzaak om een 
boek van katholieke zijde te publiceeren betreffende den oorlog, die 
al zoo lang aan den gang was ? Wij weten het niet. Wel is het merk
waardig, dat beide geleerden omstreeks denzelfden tijd — 1609 of 
1610 — begonnen te schrijven en ongeveer terzelfder tijd klaar 
waren: Dusseldorpius met zijn „Annales" in 1615, Haraeus met zijn 
„Annales ducum Brabantiae" in 1617 42 0). 

Verhaer had de „Annales" in twee deelen gesplitst: het tweede 
behandelde den tijd van 1559-1609. Wat de hoofdinhoud daarvan 
zou zijn, had hij reeds in 1612 in een kleine „Onpartijdighe Vercla-
ringhe der oorsaken des Nederlandtsche oorloghs sedert 't Jaer 1566 
tot 1608" uiteengezet. 

Het boekje valt uiteen in drie gedeelten. In 13 korte punten occu
peert de schrijver zich met de argumenten der opstandelingen be
treffende de privilegiën en de handhaving der plakkaten, om dan over 
te gaan tot de beantwoording van eenige concrete vragen: wie zijn 
de oorzaak van den afval der steden in 1572 en de troebelen in 1576 
onder D. Juan? Dan volgen nog twee opmerkingen over de vreem
delingen in het staatsbestuur, toen de opstand uitbrak. Voor deze 
drie kwesties verwijst Verhaer naar zijn boek, dat nog zal verschij
nen. Hij wil echter alleen onderlijnen, dat van 1559 tot 1566 alle 
belangrijke bestuursfuncties door ingeborenen, niet door vreemde
lingen zijn bekleed. „Want anders soude den Prince van Orangien 
selfs ooc een Vreemdelinge geweest hebben / aengesien hij eerst int 

sum, in quo complentur Septuaginta Hebdomadae apud Danielem cap. 9 ab 
Angelo predictae, Chronico Eusebii priscae alioqui auctoritatis libro multis in 
locis ex sacris litteris, losepho, Herodoto, Polybio, Diodoro Siculo, T. Liuio, 
Dionysio Halicarnassaeo, aliisque eiusce classis Auctoribus castigato, Pseudo-
Beroso autem et sociis penitus explosis. Coloniae, Ex Officina Horteniana, 
M.D.CII". In 1614 verscheen hiervan een „herdruk", die slechts van een ander 
titelblad was voorzien, als „Concordia Historiae sacrae et profanae per Olym
piades et Fastos". Antverpiae, Prostant apud Hieronymum Verdussium 
MDCXIV. 

4!!0) In dat jaar zijn de „Annales" van Haraeus door den kerkelijken censor 
goedgekeurd. 
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iaer 1544 (als int leuen des Keysers ende andere historien staet) in 
Nederlant ghecomen is"4 2 1). En Granvelle diende al lang in de 
Nederlanden. 

In de opmerkingen over de plakkaten hooren wij bij Haraeus de
zelfde argumenten, die wîj reeds van andere katholieken, b.v. Dus-
seldorpius, vernamen. Het request van 1566 is „ongetwijfelt het 
eerste openbaer beginsel geweest van dese troebelen" : de edelen wil
den alle maatregelen tegen den godsdienst opheffen, maar lieten daar
door het volk zonder toom. Als Oranje edicten tegen de katholieken 
uitvaardigde, waarom mocht Filips dan zulks niet tegen anders
denkenden? Ja, waarom mocht hij die van Karel V niet laten toe
passen ? Bovendien waren zij gemaakt met advies en instemming van 
de Staten. Aangenomen dat de plakkaten door Filips II te streng 
werden uitgevoerd, „soo moet men onpartijdich bemercken / of de 
Moderatien van dien, oock behoorlijcke versocht sijn geweest, eer 
men met de wapenen hem heeft beginnen tegen sijnen natuerlijcke 
Prince ofte Lants-Heere te stellen". Kwam dat toe aan particuliere 
edelen, zooals den vreemdeling Lodewijk van Nassau?422) En dan 
nog op zoo'n onbehoorlijke manier? 

Tot zoover is Haraeus' pamflet voor ons zeker niet van belang 
ontbloot. Doch het wordt nog interessanter, wijl wij meenen, dat 
Verhaer ook schreef, om het in 1610 verschenen boekje van Hugo de 
Groot: „Liber de antiquitate reipublicae Batavicae" (Lugd. Bat.) 
te bestrijden. Grotius wilde aantoonen, dat het gewest Holland altijd 
onafhankelijk was geweest en dat de Staten van Holland steeds de 
volle souvereiniteit hadden bezeten. Beide stellingen had hij ontleend 
aan een vertoog uit 1587 van den toénmaligen Goudschen raadpen
sionaris Franchois Vranck, waarin „het recht der ridderschap, edelen 
en steden van Hollandt ende Westvrieslandt" op de souvereiniteit 
tegenover Leicester werd opgeëischt. Grotius' geschriftje was een 
nadere uitwerking van de gedachten van Vranck. Het bestaan der 
Staten liet hij reeds teruggaan tot den tijd der Bataven. Vervolgens 
poogde hij aan te toonen, dat noch de Romeinen, noch de Franken, 
noch het Duitsche Rijk ooit eenige macht, rechtens of feitelijk, over 
de „Batavische nu Hollandsche Republique" hadden gehad423). Ver
haer valt De Groot aan, waar deze beweert, dat de regeeringsvorm 
van heden steeds zoo geweest is. Hij merkt op, dat Grotius geen be-

421) VERHAER, Verclaringhe, blz. 24-25. 
*22) F. VAN DER HAER : De initiis..., blz. 263, en in navolging van hem M. AB 

IssEi/r : Historia..., blz. 15 noemen Lodewijk van Nassau ook een vreemdeling. 
423) Zie KAMPINGA, t.a.p., blz. 121-128; 72-75. 
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wijzen aanhaalt en zeer vaag is. Wel spreekt hij over de Joyeuse 
Entrée als van „dése privilegien". Welnu, daarin staat, dat in alle 
gewesten de regeeringsvorm gelijk zou zijn. In 1549 zijn er evenwel 
eenige veranderingen in aangebracht „met volle consente der Staten". 
Ten bewijze daarvan citeert Verhaer een passage uit de Blijde In-
comste „na den Brabantschen text / ende desgelijcxs te verstaen / 
aengaende de substantiale regeringhe / voor Hollandt ende alle an
dere Nederlantsche provinciën / alst nu betoont is". Zijn redeneering 
voortzettende haalt Haraeus twee artikelen uit de Blijde Incomste 
aan424), waaruit men moet zien „hoe vele die Regeringe der Hol
landeren / die sij segghen met rechte door deze oorloge vercregen 
te hebben / verschilt van de privilegien des Lants in de blijde In-
compste begrepen". „lae ie segge noch daer en bouen / dat die autho-
riteyt die de Staten van Hollant nu hun toe scryuen / noyt in eenige 
van die Nederlantsche provinciën bekent is geweest / doen ooc iege-
lijc op sijn selue was". Er was 200 jaar geleden iets heel anders dan 
nu: er was een landsheer of graaf, die regeerde naar gewoonten en 
volgens geweten en de Staten hebben nooit meer macht gebruikt dan 
in de Joyeuse Entrée beschreven staat425). 

Verhaer had aan de „Onpartijdighe verclaringhe" nog een korte 
verhandeling toegevoegd over het ontstaan van het graafschap Hol
land. Naar zijn zeggen had hij vier of vijf jaar gewerkt om te weten, 
of hij Dousa of Bockenberg zou volgen in den strijd over de vraag, 
wanneer Holland een graafschap was geworden en welke de grenzen 
ervan waren. Hij was van meening, dat Dousa gelijk had met de 
bewering, dat Holland in 913 als graafschap was gesticht426). Hij 
haalde het vijfde hoofdstuk van Grotius' boekje, waarin de graaf 
wordt behandeld „als constitutioneel vorst" 427) heelemaal uiteen en 
oefende nogal kritiek. 

Ten slotte behandelde hij de vraag, hoe en wanneer de Nederlanden 
langzamerhand onder één landsheer waren gekomen428). Door een
voudig het één worden van sommige gewesten en den groei van de 
Bourgondische monarchie te schetsen bereikte hij zijn doel, dat geen 
ander kon zijn als Heuterus zich met zijn geschiedwerken had voor
gesteld: het erfrecht des konings vast te stellen. 

424) Namelijk : de vorst mag geen oorlog voeren en geen gebied vervreemden 
zonder goedkeuring der Staten. 

426) VERHAER, t.a.p., blz. 5-13. 
42c) T.a.p., blz. 3 3 ; vgl. KAMPINGA, t.a.p., blz. 141-142, waar Haraeus ' „An

nales" worden genoemd. 
427) KAMPINGA, t a .p . , blz. 159-161. 
***) VERHAER, t a .p . , blz. 42-47. 
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Verhaer stelt dus in zijn brochuurtje drie, voor hem zeer belang
rijke zaken vast: eerstens, dat, in tegenstelling met de beweringen 
van Hugo de Groot, de Staten van Holland nooit díe macht hadden 
bezeten, die zij nu hadden, doch dat er vroeger graven regeerden ; de 
Staten hadden hun bevoegdheden, die vastgelegd waren in de Joyeuse 
Entrée, nooit overschreden. Daaruit zou men kunnen besluiten — 
al zei Verhaer het dan niet — dat de huidige Staten van Holland 
hun macht verre waren te buiten gegaan, dus onwettig handelden 
en zelf de privilegiën schonden, dus opstandelingen waren. Vervol
gens had hij betoogd dat Filips heel rechtvaardig handelde met de 
handhaving der plakkaten en dat de edelen zich, zacht uitgedrukt, 
zeer incorrect hadden gedragen. Ten laatste had hij op een eenvou
dige en heldere manier nog eens vastgelegd, dat de Nederlanden 
krachtens erfrecht aan den koning toekwamen. 

De verhandeling van Verhaer werd in het Noorden klaarblijkelijk 
veel gelezen, zooveel zelfs, dat juist de man, die de souvereiniteit der 
Staten in 1587 had verdedigd, tegen Verhaer te velde trok. Franchois 
Vranck schreef op het einde van zijn leven een „Wederleggin-
ghe" 42!)), die in 1618 werd uitgegeven. De drukker verklaarde in een 
voorrede aan den lezer, dat schrijver haar samenstelde tijdens zijn 
laatste ziekte en dat het hier gebodene het klad was. Doordat Vranck 
overleed, kon hij zijn werkje niet meer polijsten. Wylicx, de uitgever, 
had het in het licht gezonden, niet ter weerlegging van Verhaer — 
ieder weet ten slotte hoe de spaansche tyrannie is — doch ter beves
tiging van de afzwering van 1581. In de daarvan opgemaakte akte 
staan immers de ware oorzaken van den opstand genoemd. 

Het feit, dat Vranck schreef op zijn ziekbed, moeten wij als ver
zachtende omstandigheid laten gelden bij de beoordeeling van zijn 
geschrift430). Wij kunnen niet zeggen, dat er veel lijn in zijn betoog 
is te vinden, al zijn de korte redeneeringen op zich gemakkelijk te 
volgen. Voortdurend werkt Vranck met gevoelsargumenten. Beziet 
men de „Wederlegginghe" in haar geheel, dan zijn er met eenige 
moeite twee hoofdgedachten te onderkennen. Vooreerst richt de 
schrijver zich in den breede tegen de inquisitie, die de plakkaten 
moest uitvoeren. Vervolgens wil hij aantoonen, dat de spaansche 
regeering zelf voortdurend de Joyeuse Entrée overtrad en dus was 

42e) Wederlegginghe van een seker Boecxken / uyt ghegheven by Franchois 
Verhaer,... Tot Breda. Ghedruct by Steven Wylicx, woonende op het groóte 
Kerckhof / Anno, 1618. 8°, ongepagineerd. 

430) J. HUGES : Het leven en bedrijf van Mr. Franchois Vranck..., raad
pensionaris van Gouda. 's-Gravenhage, 1909, spreekt er nauwelijks over. 
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vervallen, terwijl de Staten-Generaal juist de privileges handhaafden 
en dienovereenkomstig regeerden, dus wettig waren. Wij kunnen 
begrijpen, dat Vranck vooral ter verdediging van de Staten in het 
krijt was getreden. Zijn vaderlandsliefde — zoo verklaarde hij zelf — 
was er tegen op gekomen, dat volgens Haraeus de inquisitie en spaan-
sche tyrannie beter waren dan de regeering van de Staten-Gene
raal431). Neen, dat kon de overtuigde aanhanger van de regenten
heerschappij niet dulden! 

In 1620 bezorgde Daniël Johannis, boekhandelaar te Franeker, nog 
een latijnsche vertaling van de „Wederlegginghe" van Vranck432). 
De reden, die hem hiertoe aanspoorde, was — naar hij zelf zeide — 
dat de waarheid moest gediend worden. Nu het einde van het Be
stand naderde, was het noodig iedereen nog eens goed onder het oog 
te brengen, waarom de oorlog was begonnen. 

Verhaer gaf geen antwoord op de betoogen van Vranck. Dat was 
ook niet noodig, want in 1623 verschenen eindelijk de sinds 1617 
voltooide „Annales Ducum seu Principum Brabantiae" in twee sta
tige deelen. 

Uiterlijk is het werk een pracht-uitgave van de beroemde Plantijn-
sche drukkerij. Balthasar Moretus had Rubens de beide titelplaten 
laten ontwerpen, waarvoor deze f 1. 20,— per stuk in rekening bracht. 
In 1622 sneed Cornells Galle den titel van het eerste deel ; in Februari 
1623 leverde Lucas Vorsterman Sr. de versiering van het tweede 

431) V R A N C K , t.a.p., blz. B / . 
432) Pro liberiate ordinum Belgii Vindiciae sive refutatio libri Francisci 

Verhaer Archi-ducum Historici,... nunc vero Latinitati donata a Daniele Jo
hannide Snecano. Franekerae, Apud Joannem Lamrinck, Ordinum Frisiae et 
eorundem Academiae Typographum, Anno 1620. Prostant apud Danielem Jo-
hannidem Bibliopolam Franekeranum. 4°, ongepagineerd. 

Of deze Daniel Johannis dezelfde is als de gelijknamige predikant, die kort 
vóór de Synode van Dordt als Remonstrant te Sneek wegens onrechtzinnigheid 
werd ontslagen en naderhand weer te Franeker studeerde, is mij niet gebleken 
(NIEUW NËDERL. BIOGR. WOORDENBOEK VI, с 1243 vlg.). 

De „Wederlegginghe" en de vertaling ervan waren, evenals het boekje van 
Grotius, in de zuidelijke Nederlanden verboden lectuur. Om nog eens te laten 
zien, met hoeveel kritiek men bij de raadpleging van biographische e.a. woorden
boeken moet te werk gaan, wijzen wij op SANDERUS, Bibl. Belg. Man., II , blz. 
267, waar hij de „Refutatio" onder de verboden boeken opsomt en, ofschoon 
de namen der auteurs voluit worden genoemd, er aan toevoegt : „Credo ego 
esse Florentii van der Наег" ! ! 

De woorden „Archiducum Historici" achter den naam van Verhaer zijn ont
leend aan Vranck zelf, die Haraeus een „ghegageert Historie-schrijver van 
haere Hoocheden" noemt. Verhaer was evenwel nooit officieel historiograaf ! 
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deel, die hij had gegraveerd voor rekening van Theodoor Galle, 
schoonzoon van Johannes Moretus (f 1610), een zoon van den zoo-
juist genoemden Cornelis. Het koper inbegrepen, kostten beide pren
ten fl. 75,— per stuk433). De platen van de brabantsche graven en 
hertogen in het eerste deel hadden reeds in 1600 dienst gedaan ter 
versiering van Adrianus Barlandus': „Ducum Brabantiae Chroni-
con"; Antonius de Sueca had ze toen voor Moretus vervaardigd434). 

De inhoud beantwoordde aan den vorm en de verzorging. Voor 
den modernen vorscher heeft die inhoud geen waarde meer : wij ken
nen alle bronnen, die Haraeus benutte. Doch voor hun tijd waren de 
„Annales" het beste boek over de brabantsche geschiedenis en het 
eerste werk in de spaansche Nederlanden over den opstand. 

In de inleiding verklaart Haraeus, dat hij een boek over de ge
schiedenis van Brabant wil schrijven, dat veel uitgebreider zal zijn 
dan de historiewerken van Molanus, Divaeus, Barlandus435) en 
Gramaye over dit onderwerp. Inderdaad, wat genoemde personen 
gepubliceerd hadden, waren kleine geschriftjes vergeleken bij het 
nieuwe ! Met scherpe kritiek en met gebruikmaking van de allernieuw
ste publicaties stelde Verhaer een goed doordacht, degelijk opgezet 
boek samen ; het was hem niet te doen om een immens verzamelwerk, 
zooals b.v. dat van Van Meteren. 

Het eerste deel van de „Annales" valt in twee partes uiteen : pars I 
loopt tot aan 1430, het jaar, waarin Brabant aan de Bourgondische 
gewesten werd toegevoegd; pars II vervolgt tot 1559. Het tweede 
deel behandelt den tachtigjarigen oorlog. 

De samenstelling van het eerste deel is merkwaardig. Verhaer 
noemt daarin bijna steeds zijn bronnen. Men ziet daaraan, dat hij 
gewerkt heeft. In pars I telden wij tot het jaar 1334 toe dertig heili
genlevens en zeven en zeventig kronieken; van de citaten uit de 
„Vitae" vonden wij er slechts dertien terug in de „Vitae Sanctorum" 
van 1605; de overige zijn dus nieuw bewerkt. Over de periode van 
1334-1430 paste Verhaer Divaeus' „Rerum Brabanticarum libri XIX" 
en Meyerus' „Rerum Flandricarum Annales" in elkaar. Pars II, dat 

4SS) M. ROOSES : Catalogue du musée Plantin-Moretus. Anvers, 1881, blz. 11 
n t ; 85, no. 62 en 85 nt. 3 ; 87, no. 73 en 87 nt. 1. 

434) T.a.p., blz. 82, no. 46. Zie ook J. F. VAN SOMEREN : Beschrijvende cata
logus van gegraveerde portretten van Nederlanders I (Amsterdam, 1888), blz. 
110-111. 

4S5) J. MobANUs : De Militia sacra Ducum et Principum Brabantiae. Ant-
verpiae, 1592. P. DIVAEUS : Rerum Brabanticarum libri XIX, ed. A. Miraeus. 
Antverpiae, 1610. Α. BARLANDUS : Ducum Brabantiae Chronicon (625-1526). 
Antverpiae, 1600. 
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den Bourgondischen tijd bevat, is een uittreksel uit Pontus Heuterus, 
hier en daar door andere zegslieden toegelicht. Alles bijeen, gebruikt 
Verhaer 122 verschillende werken voor de samenstelling van het 
eerste deel. 

Haraeus citeert het meest Sigebert van Gembloux, Beda Venera-
bilis, Otto van Freising, Regino van Prüm 4 3 β) en de heiligenlevens. 
De uitgave van Chapeaville en de zgn. „Annales Pithoeani" 4 3 7 ) ont
moet men herhaaldelijk evenals Века en Heda. De byzantijnsche ge
schiedenis wordt vertegenwoordigd door de Annalen van Theophanes 
en Cedrenus 4 3 8). Brieven van Pausen of andere personen uit de 
kerkgeschiedenis zijn ontleend aan Baronius, zonder dat Haraeus 
diens „Annales" noemt. De „Historia de rebus Hispaniae" van Lucas 
Tudensis (f 1288) verschaft inlichtingen over de middeleeuwsche 
geschiedenis van Spanje. Naast Beda staan William van Newburgh 
(Neubrigensis), Mattheus Paris 4 3 e ) e.a. ter beschikking van Haraeus 
om hem voor te lichten inzake Engeland. Bovendien is Verhaer uit
stekend op de hoogte van de literatuur uit zijn eigen tijd. Meer dan 
eens haalt hij Lipsius, Molanus, Miraeus, Gramaye, Barlandus, Di-
vaeus en Meyerus aan naast Baronius en Bellarminus. Ook benut hij 
„Le livre des Cronicques de Brabant" van Jean d'Enghien, dat in 

4 8 β ) Chronicon SiGEBERTi GEMBLACENCIS monachi, ad autographum veteres-
que codices manuscriptos comparatum,. . . studio A. Miraci. Antverpiae, 1608. 
BEDA V E N E R A B I U S : Historia ecclesiastica gentis anglorum libri V. O T T O F R I -

S I N G E N S I S : Chronicon seu rerum ab initio mundi ad sua usque tempora 1146 
libri V i l i . R E G I N O VAN P R Ü M : Chronicon sive Annales non tam de Augustorum 
vitis quam aliorum Germanorum gestis. . . usque ad a. 906. Zie voor de uitgaven 
dezer geschriften A. P O T T H A S T : Bibliotheca historica medii aevi. 2 dl. Berlin, 
1896. 

487) J . CHAPEAVILLE : Qui gesta pontificum Tungrensium, Traiectensium et 
Leodiensium scripserunt, auctores praecipui. 3 dl. Leodii, 1612-1616. P . P I T H O U : 
Annalium et historiae Francorum ab a. Christi 708-990 scriptores coaetanei 
X I I . . . Par is , 1588; Francofurti , 1594. 

438) THEOPHANES : Ίστορων βίβλοι Χ, 566-581. CEDRENUS,: Chronicon ab O.C. 
usque ad 1057. Zie POTTHAST, t.a.p. J . R O M E I N : Die Anfänge der Byzantinistik 
in Holland (1568-1655). I n : Byzant. Zeitschrift 30 (1930), blz. 212-217, geeft 
alleen eenige uitgaven van Byzantijnsche auteurs — geen historici — door 
Janus Dousa, Hadr ianus Junius, Johannes Meursius, e.a. ; hij gaat niet diep. 
Ook de studie van E . GERLAND : Das Studium der Byzantinischen Geschichte 
vom Humanismus bis zur Jetztheit (Texte und Forsch, zur byz.-neugriechischen 
Philologie, 12), Athen, 1934, stelt teleur. 

439) G. NEUBRIGENSES : Rerum Anglicanim libri V = Historia Anglicana 
1066-1198. MATTHEUS P A R I S : Historia maior Angliae = Chronicon ab O.C. 
usque ad 1259. Voor de uitgaven, zie POTTHAST, t.a.p. 
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manuscript in de bibliotheek van Albertus en Isabella te Brussel 
berustte. 

Haraeus wil in het eerste deel van zijn „Annales" aantoonen, dat 
de brabantsche graven en hertogen afstammen van de Karolingen en 
steeds zelfstandig zijn geweest; nooit waren zij onderworpen aan 
het Duitsche Rijk, tenzij gedwongen door onrechtvaardig geweld van 
wapenen. Immers, Lotharingen, waarin Brabant is gelegen, behoorde 
altijd aan Karel den Kalen. Karel de Eenvoudige schijnt dat Lotha
ringen aan Hendrik I van Duitschland te hebben afgestaan. Doch 
— aldus Haraeus in de uitvoerige inleiding op zijn werk — ofwel 
dit is nooit gebeurd, ofwel alleen door middel van gezanten. Omdat 
Karel in 923 van het grootste deel van zijn rijksgrooten was ver
vreemd, was om deze reden reeds de afstand niet geldig. En al ver
overde Hendrik I Lotharingen, dan nog moet men voor oogen houden, 
dat de lotharingsche grooten hem niet wilden erkennen. Later heeft 
Hendrik I het gewest hersteld door zijn dochter Gerberga met Gisel-
bert te laten trouwen. Op den duur is het gebied overgegaan aan de 
graven van Leuven. 

Wel een vreemde redeneering in den mond van den man, die Gro-
tius bestreed. In 1612 ontkende hij iedere beperking van de grafe
lijke macht door Staten of volksvertegenwoordigers, die volgens 
De Groot in de Middeleeuwen zouden hebben bestaan. En nu ver
klaarde hij grafelijke daden onwettig, omdat de rijksgrooten het er 
niet mee eens waren! Dit alles, om met succes de stelling te kunnen 
verdedigen, dat Brabant altijd onafhankelijk was geweest. Zijn ar
gument was overigens niet heelemaal nieuw. De Staten-Generaal der 
Bourgondische gewesten beriepen zich in 1521 „op hun historische 
zelfstandigheid als deelen van het vroegere rijk van Lotharius, om 
daarmee elke afhankelijkheid van het Duitsche Rijk af te wijzen" 4 4 0). 

Nog een ander doel zweefde Haraeus voor oogen onder het schrij
ven van zijn werk. Hij wilde nl. wijzen op de oudheid van het geloof 
in Brabant en met een overdadige hoeveelheid voorbeelden aantoonen, 
hoe diep de godsdienstzin bij volk en vorst was geworteld. Reeds 
van het begin van de roemrijke brabantsche historie af blonken de 
graven uit in deugd en dapperheid ter verdediging van het katho
licisme. Om de diepe godsvrucht van het volk te bewijzen mogen o.a. 
dienen de vele kloosters, die er zijn gesticht en de talrijke heiligen, 
die er hebben geleefd. Zoo sloot Haraeus aan bij het reeds vroeger 
(blz. 62-63) besproken streven van Miraeus, Verstegen e.a. om hun 
geloof te verdedigen, door den hoogen ouderdom ervan op den voor-

) KAMPINGA, t.a.p., blz. 117; 126. 
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grond te schuiven. Verhaer trad geheel in het voetspoor van zijn 
leermeester Molanus, die zijn „Militia Sacra Ducum Brabantiae" 
eveneens met deze bedoeling had samengesteld. 

De „Annales" veranderen van karakter, wanneer Brabant eenmaal 
bij de Bourgondische gewesten is ingelijfd. Dan gaat de geschiedenis 
van Brabant over in die van Bourgondië. Wij zeiden, dat Verhaer 
Heuterus excerpeert. Hij neemt diens bewijsvoering over, dat de 
spaansche koning wettig erfopvolger is in al de nederlandsche feodale 
staatjes en werkt dit eenigszins uit ter nakoming van de belofte 
gedaan in de „Onpartijdighe Verclaringhe", waarin deze stelling ook 
reeds was voorgekomen. 

Tot zoover waren de „Annales" van Haraeus in ieder opzicht de 
resultante van de ideeën en stroomingen van den tijd. In het tweede 
deel — dat feitelijk geen onderdeel van een brabantsche geschiedenis 
behoefde te zijn, doch zelfstandig kon staan — werd dat niet anders. 

Voor Haraeus zijn de hooge edelen schuldig aan de troebelen en 
den voortgang der ketterij. Oranje, Egmond, Hoorne en Brederode 
bewerkstelligden het vertrek van Granvelle. Daarna knoopten zij 
verbindingen aan met de ketters en richtten zich tegen de inquisitie 
en de plakkaten. Door derhalve tegen de regeering op te treden, 
werkten zij de nieuwe leer in de hand en dus ook de troebelen, die 
met de uitbreiding daarvan in 1566 en volgende jaren gepaard gin
gen. De beeldenstorm te Antwerpen heeft immers plaats gehad met 
stilzwijgende toestemming der beeren, vooral van Oranje. Daarom 
zijn Egmond en Hoorne rechtvaardig onthoofd. 

Onder Don Juan breekt de oorlog voor de tweede maal uit. Ook 
nu weer zijn Oranje en de Staten de schuld daarvan 441). Na den 
dood van den Prins, „horum tumultuum Belgicorum choregus" (blz. 
363), hebben de Staten-Generaal moedwillig den strijd gerekt door 
alle vredesaanbiedingen en bemiddelingspogingen af te slaan. Zelfs 
tijdens de onderhandelingen voor het Bestand zijn zij weinig toe
schietelijk en onsympathiek. Het is alleen aan de vredelievendheid 
van Albertus te danken, dat het Bestand kon worden gesloten *42). 

Haraeus verwijt den opstandelingen nog meer. Die geuzen, wier 
aanvoerder Oranje is, zijn plunderaars en misdadigers van de ergste 
soort. Zij begaan onmenschelijke wreedheden: den geheelen oorlog 
door, tot aan het Bestand toe, moorden, rooven en beeldenstormen zij 

*") Zie b.v. de vredesonderhandelingen te Breda in 1575, dl. II, blz. 219 vlg. ; 
249; 254; 257; 308; 322. 

"2) Blz. 485-486; 514; 650 in marg.; 660-661. 
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er maar op los. Hun bestuurders zijn al niet veel beter : zij behande
len de gezanten des keizers en die van den poolschen koning op een 
zeer onbehoorlijke manier, terwijl zij ketters met veel pracht en praal 
ontvangen (blz. 457-527). Zij schenken aan verdragen niet de minste 
waarde. Dit hebben zij bewezen, door — met Oranje aan het hoofd — 
de katholieken uit tal van steden te verdrijven, tegen de gedane be
loften in. Men zie b.v. eens wat er gebeurd is te Gent, Mechelen, 
Utrecht en Amsterdam. Zulke menschen durven nog beweren, dat 
de katholieken trouwbreuk tegenover hen begaan! Men leze er dan 
maar het boekje van Robert Sweertius : „De fide haereticis servanda 
dissertatio" (Antverpiae, 1611) op na4 4 3). 

Wanneer men dit weet omtrent Haraeus' zienswijze over den op
stand, kan men begrijpen, dat zijn boek één doorloopende verdediging 
is geworden van Alva's bestuur, van de daden van Don Juan, van 
Parma, van Ernest van Oostenrijk en Albertus. Telkens wil hij door 
korte opmerkingen of door de keuze der feiten — en ook wel door 
zwijgen! — zijn lezers overtuigen van de goede hoedanigheden der 
spaansche landvoogden. Steeds opnieuw insisteert hij er op, dat het 
recht aan hún zijde is en suggereert hij, dat de Spanjaarden den 
oorlog zullen winnen. Hij wekt deze gedachte, door de tegenslagen 
der spaansche troepen te verkleinen en die der Hollanders te ver-
grooten. Zoo komt Maurits bij Verhaer heelemaal niet in een gunstig 
daglicht te staan : hij wordt een zeer slecht veldheer ! 

Verhaer werd mede in deze richting gedreven door de bronnen, 
die hij voor zijn historie gebruikte. Een kort overzicht van zijn voor
naamste zegslieden laat tevens zien op welke eigenaardige manier 
de geleerde kanunnik te werk ging. 

Reeds in het eerste deel had Haraeus Florentius van der Haer 
overgeschreven. Daarmede gaat hij nu door, doch hij slaat ook nog 
even Van Meteren na. Vervolgens benut hij Pontus Heuterus' „His
toria Secessionis Belgicae", dat hij in handschrift heeft geraadpleegd, 
en compileert dan Bernardino de Mendoça : „Commentaires" en weer 
Van Meteren. Op deze wijze vult de schrijver 103 bladzijden. Van 
Meteren en Heuterus noemt hij nergens, de beide andere auteurs 
wel. Alva's tijd (blz. 103-248) is een compilatie van Joh. Meursius : 
„Rerum Belgicarum libri IV. In quibus Ferdinandi Albani sexen-
nium, belli Belgici principium" (Lugd. Bat., 1612; 1614). Verhaer 
noemt hem soms met een onbepaalden term, doch nooit met name. 
Verder citeert hij weer Heuterus' manuscript, dat hij nú wel iedere 

" 3 ) I, blz. 383. Vgl. J. D. M. CORNELISSEN : De trouw der katholieken tegen
over „ketters". Nijmegen-Utrecht, 1930, vooral blz. 11-16. 
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maal aanduidt, en Mendoça. De jaren 1577-1583 (blz. 248-343) ont
leent Haraeus aan Michael ab Isselt's „Sui temporis historia", zonder 
hem ook maar één keer te noemen. Hij wisselt hem af met Van 
Meteren4"). Uit wien Verhaer de jaren 1583 en 1584 afschrijft, 
hebben wij niet kunnen achterhalen. Is het misschien de „Historia" 
van Heuterus, die wij slechts tot 1569 in druk bezitten? Kort na het 
begin van 1585 gaat de auteur weer Ab Isselt en Van Meteren in 
elkaar passen. Met 1586 eindigt eerstgenoemde en wordt de Hollan
der eenige malen aangevuld uit Aitsinger's „De Leone Belgico". Van 
eind 1589 af tot aan 1593 (blz. 427-482) is het eerste deel van Ab 
Isselt's Mercurius Gallo-Belgicus, nu en dan afgewisseld door Van 
Meteren, de voornaamste zegsman. Haraeus noemt echter ook dit 
boek van Ab Isselt niet éénmaal, evenmin als den hollandschen auteur. 
Hier en daar verandert hij iets aan de volgorde der feiten, waardoor 
zijn verhaal aan duidelijkheid wint. Wie de hoofdbron is van de 
historie van Ernest van Oostenrijk, weten wij nog niet. Een verge
lijking met Del Rio's „Historia Belgica" (vgl. nt. 385) leverde geen 
resultaat van belang. De jaren 1596-1598 zijn letterlijk overgenomen 
uit het vierde deel van den Mercurius, dien P. A. Jansonius had 
gepubliceerd ; hier en daar wordt deze aangevuld door Van Meteren. 
De jaren 1598-1600 zijn een compilatie uit den Mercurius Gallo-
Belgicus, dl. IV van den lutheraan Caspar Ens en weer uit Van Mete
ren. Haraeus noemt geen van beiden! De jaren 1601 tot en met 1608 
zijn samengesteld uit den Hollander en uit Giustiniano's „Bellum 
Belgicum" (vgl. nt. 384), die beiden worden afgeschreven, zonder 
dat men hun naam — of zelfs maar een toespeling er op — hoort! 
Het jaar 1609 bevat slechts de bepalingen van het Bestand. 

Dit zijn de voornaamste bronnen van Verhaer. Uit dit overzicht 
blijkt wel, hoe simplistisch de samenstelling van zijn geschiedenis 
van den opstand is ! Maar ook blijkt er uit, hoe zijn boek een samen
vatting is van de voornaamste werken betreffende den oorlog. Ver
haer moest dus wel de algemeen-gangbare opvattingen der katholie
ken weergeven. Zoodoende levert hij na al het voorgaande weinig 
nieuws en heeft hij voor den modernen onderzoeker geen waarde 
van beteekenis. Een enkele maal slechts geeft hij een bericht, dat men 
elders niet aantreft445). 

***) Dat gaat op deze manier: blz. 304-314 Ab Isselt; 314-317 Van Meteren; 
317-321 Ab Isselt; 321-322 Van Meteren. 

**5) R. FRUIN : Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog. 's-Gravenhage, 
1904, noemt hem eenige malen; zie blz. 129, nt. 1; 267, nt. 1 en 2; 268, nt. 3 ; 
271, nt. 1. 
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Toch kan men het belang van het tweede deel der „Annales" voor 
de 17de eeuw niet spoedig overschatten. Men heeft boven gezien, 
hoe er in de zuidelijke Nederlanden een afkeer tegen Van Meteren 
bestond, hoe men poogde zíjn historie te vervangen door een katho
lieke en hoe die pogingen ten slotte op niets uit liepen. Nu was er 
dan toch een boek, zooals men dat wenschte! Haraeus richt zich 
rechtstreeks tegen Van Meteren. Door tal van kritische en sarcas
tische opmerkingen poogt hij het vertrouwen te verzwakken, dat 
men in den Hollander zou kunnen hebben. Hij wil laten zien, dat 
deze de geschiedenis vervalscht, dikwijls maar wat zegt of voor zijn 
partij ongunstige feiten eenvoudig weglaat! Zoo staat Haraeus b.v. 
even bij de Keulsche onderhandelingen van 1579 stil. Naar zijn mee
ning was artikel 22 het struikelblok, omdat daarin werd gevraagd de 
Gereformeerde Religie toe te staan op die plaatsen, waar zij op dat 
moment werd uitgeoefend. Daarom lascht hij het bewuste artikel 
heelemaal in, mede omdat Van Meteren daarmee wat knoeit448). 

Haraeus had in zijn „Onpartijdighe Verclaringhe" eenige vragen 
gesteld, die hij nu breed-uit beantwoordde. Wat tóén, in 1612, zijn 
belangstelling had, trok nu nog zijn aandacht. De godsdienstkwestie 
bespreekt hij telkens opnieuw. Hij wil voor zijn katholieke lezers 
duidelijk uiteenzetten, dat de opstandelingen het oude geloof overal, 
waar zich de gelegenheid voordoet, verdrukken. Hij wijdt lang uit 
over den religievrede van 1578 om te laten zien, hoe weinig positiefs 
daarmee den katholieken werd geboden447). En slechts gezien in het 
kader van zijn bestrijding der theorieën van Hugo de Groot en Fran-
chois Vranck begrijpt men zijn opmerking, dat de aanstelling van 
aartshertog Matthias iets heel nieuws is in den tot dan toe gebrui-
kelijken staatsvorm der nederlandsche gewesten448). In 1587 noemt 
hij het vertoog van Vranck, dat aan Leicester wordt aangeboden, een 
„insigne paradoxon" en hij vraagt zich verwonderd af, vanwaar de 
Staten hun theorieën hebben gehaald, daar toch meer dan zeker uit 
de geschiedenis van deze landen, zooals die in het eerste deel wordt 
verhaald, vaststaat, dat de eerste graven niet door de Staten, doch 
door den frankischen koning zijn aangesteld ; en dat die graven niet 
gekozen werden, doch als graaf geboren, en dat hun macht is toe-

***) Blz. 295 : „Articuli ab Ordinum Legatis propositi, fuerunt viginti duo, 
relati a Metrio vernáculo, sed in eodem Latinitati donato, crassa incuria dicam, 
an dolo malo, omissi : imo pro iis Articuli Caesarei de Religione stolidissime 
substituti". Zie ook nog b.v. blz. 277. 

447) Blz. 280. 
«8) Blz. 269. 
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genomen door schenkingen van koningen en keizers 449). Hier dus 
in eenige woorden een weerlegging der gedachten van de beide juris
ten uit Holland en de daarop steunende aanspraken der Staten-
Generaal. 

Impliciet legde Verhaer daarmee vast, zooals trouwens met zijn 
heele eerste deel, dat de spaansche koningen boven de Staten stonden 
en wettig vorst waren. Daarom erkende hij ook de afzwering van 
1581 niet. Hij merkte dienaangaande op, dat Filips als koning niet 
voor den keizer of een ander vorst was gedaagd, doch dat de Staten-
Generaal zelf aanklagers en rechters tegelijk waren450). 

Haraeus' boek hield dus een felle bestrijding in van Van Meteren 
en een scherpe verdediging van het goed recht en de aanspraken der 
spaansche vorsten. Door te wijzen op de ontrouw der opstandelingen, 
hun optreden tegen het katholicisme en hun schuld aan den oorlog, 
wilde hij bovendien zijn lezers ervan overtuigen, dat zij zich toch 
niet bij het Noorden moesten aansluiten. Hij handelde derhalve ge
heel en al volgens de bedoelingen der regeeringsinstanties en hielp 
op zíjn manier mede om te zorgen, dat de onderdanen trouw zouden 
blijven. Dat was overigens ook zijn uitgesproken opzet. In de op
dracht aan Isabella uitte hij de hoop, dat zijn werk nog op een ge
schikt moment verscheen. Men zou misschien uit de door hem be
schreven loop der gebeurtenissen kunnen leeren, op welke manier men 
in staat zou zijn, den oorlog gelukkiger dan tot nu toe te voeren. 
„Ik bestem mijn werken voor God en het algemeen welzijn" ver
klaarde Verhaer in de voorrede tot den lezer van het tweede deel. 
Daarom kan hij zonder vrees voor iemands ongenade of zonder hoop 
op iemands belooning schrijven, want hij laat zich leiden door het 
gezegde „nee spe, nee metu". Dit gezegde heeft z.i. zeer veel waarde 
om diegenen, die een staatsambt bekleeden, — „inter quos et Histo
ricus" — aan te sporen om onpartijdig te zijn. Langen tijd wierpen 
velen, zelfs aanhangers van den koning, de voornaamste schuld van 
de troebelen op de spaansche inquisitie en de ongebondenheid der 
spaansche troepen onder Alva. De meening had postgevat, dat er 
gedurende 20 jaren slechts aanhangers van Oranje over het begin 
en de oorzaken van den opstand hadden geschreven. Die auteurs 
zetten evenwel alleen datgene op papier, wat hún partij begunstigde, 
met weglating van bijna alles, waardoor Oranje en zijn medestanders, 
al vier jaren vóór de brand uitbrak (1566), den rechtvaardigen toorn 
des konings hadden opgewekt. 

"*) Blz. 407. 
«0) Blz. 328. 
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Verhaer bekleedde dus z.i. een publiek ambt. Hij voelde zich amb
tenaar en stelde zijn geschiedschrijving in dienst van den staat481). 
De regeering zocht iemand, die háár zienswijze voor het europeesche 
publiek zou uiteenzetten en een tegenhanger zou zijn van Van Mete
ren, die in alle talen verkrijgbaar was. En daar bood Franciscus 
Haraeus uit Utrecht aan Albertus zijn oeuvre aan; het werd „gra-
tanter ab eo in manus acceptum" 452). Het werk was inderdaad hevig 
tegen Van Meteren, verdedigde de wettigheid der regeering op een 
ongedachte manier en was bovendien in het latij η geschreven. In Juli 
1624 volgde de belooning. Isabella schonk den schrijver 500 livres als 
gift ineens, te betalen in drie termijnen4 5 3). In October van hetzelfde 
jaar werden hem fl. 500,— uitbetaald i5i). 

Haraeus is in zijn tijd veel gelezen, zoowel in het Zuiden als in 
het Noorden. De Praemonstratenser Dionysius Mudzaert gaf in 1622 
een boekje uit over den „Oorsprongh, Begin ende Vervolgh van het 
Geloof in de Nederlanden" 4 5 5 ) ; daarin citeert hij in het jaar 1580 
Haraeus 4 6 6 ) . Namen van andere schrijvers uit het Zuiden, die hem 
benutten, zullen wij voorbijgaan. In het Noorden noemen wij Hooft, 
Boxhorn, Scriverius en Slichtenhorst4 6 7). 

De verschillende oordeelvellingen, die wij hier en daar over Ver
haer vonden, kan men gevoeglijk weergeven met de woorden van 

4 5 1 ) H a r a e u s doet ook een lange aanhaling uit den brief van St. Thomas van 
Aquino aan Aleidis van Brabant „De regimine J u d a e o r u m " . De oplossingen, 
die men toentertijde voor verschillende, ook voor de 17de eeuw, belangrijke 
kwesties vond — b.v. : mag een vorst ambten verkoopen? — geeft Verhaer, 
omdat „zij ons Brabant altijd tot nut en eere s trekken" ( I , blz. 271). Zie ook 
H . PIRËKTNE : L a duchesse Aleidis de Brabant et le „De regimine Judaeorum" 
de S. Thomas d'Aquin. In : Revue néo-scolastique de philosophie 30 (1928), 
blz. 193-205. 

452) Opdracht aan Isabella. 
453) Schenkingsbrief te Brussel, Alg. Rijksarchief, Papiers d 'État et de l 'Au

dience, no. 2654 (Requêtes 1624; 1625). 
454) Brussel, t.a.p., no. 848 (Registres, journaux des lettres patentes et man

dements expédiés par l'audiencier, Janv. 1619-Dec. 1629), f . 193 r. 
46S) Achter dl. I I van zijn „Kerckelycke Historie". Antwerpen, 1624. 
46e) T.a.p., blz. 205, a0 . 1580. 
4B7) J. C. B R E E N : Р . С. Hooft als schrijver der Nederlandsche Historiën. 

Amsterdam, 1894, blz. 66. M. Z. BOXHORN : Apologia pro navigationibus Hol-
landorum adversus P . Heuterum. Lugd. Bat., 1633 (achter H . GROTIUS : De 
mare libero), blz. 212. P . S C R I V E R I U S : Oude en Nieuwe Beschrijvinghe van 
Holland, Zeeland en Vriesland. ' sGravenhage, 1667, blz. 34 ; 7 7 ; 153; 460; 
461-464; 505; 519. A. VAN S L I C H T E N H O R S T : Geldersse Geschiedenissen. Arnhem, -
1654, blz. 555. 
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Bakhuizen van den Brink: „F. Verhaer is een nietswaardig 
schrijver, die slechts vroegere schrijvers plunderde, en dikwijls on
handig zamenlaschte" 458). Het moge wat hard klinken, doch, zooals 
men heeft gezien, Bakhuizen heeft niet te veel gezegd. Haraeus is 
een compilator, die voor ons bijna geen waarde meer bezit. Hij is 
alleen nog van eenig belang, omdat hij passage's heeft uit Heuterus' 
„Historia", die voor ons onbekend zijn. Doch daarbij blijft het. Tot 
verontschuldiging voor Haraeus' merkwaardige methode moge mis
schien dienen, wat hij zelf daaromtrent zegt in de voorrede van het 
eerste deel. Hij beroept zich op de methode van den kerkhistoricus 
Eusebius, wiens grootste zorg was de woorden van zijn voorgangers 
zoo getrouw mogelijk weer te geven. En dan wijst hij nog op Baro-
nius' „Annales", die evenzoo zijn samengesteld. Deze uitleg is voor 
ons het bewijs, dat Haraeus zoo zeker en kritisch mogelijk wilde 
werken. 

Samenvattend wat wij schreven over Franciscus Haraeus, meenen 
wij te mogen besluiten, dat hij een typisch vertegenwoordiger is van 
de ideeën in de zuidelijke Nederlanden. Hij verdedigt de rechten des 
konings met de gangbare argumenten, maar had toch ook één eigen 
opmerking: dat de Staten nooit macht tegenover hun vorst bezeten 
hadden. En hij bewijst dat ook. Hij komt hiertoe, wijl hij Hugo de 
Groot's tractaatje over de vrijheid van Holland wil weerleggen. Daar 
Grotius steunde op Vranck, is het zeer wel te begrijpen, dat ook 
déze zich aangevallen voelde en een verweerschrift tegen Haraeus' 
„Onpartijdighe Verclaringhe" in het licht zond. Verhaer antwoordde 
met de „Annales Ducum Brabantiae" waarin hij op verschillende 
punten van zijn betoog nader inging. De „Annales" staan geheel en 
al aan de zijde der spaansche regeering. Verhaer verdedigt de oud
heid van het katholieke geloof in de Nederlanden, vergeleken bij de 
nieuwe leer ; schuift de schuld van den oorlog op de ketters en rebel
len, over wie hij een zeer lagen dunk heeft, verdedigt het optreden 
der verschillende spaansche landvoogden en verkleint de successen 
der Hollanders. Kritiek op de Spanjaarden is hem vreemd. Wij kun
nen het daarom niet eens zijn met Blok, waar deze onzen auteur 
rekent onder de koningsgezinde schrijvers, die een sterk nederland-
sche politiek voorstaan 469). Verhaer is uitgesproken spaansch-gezind 

4S8) R. С BAKHUIZEN VAN DEN BRINK : Cartons voor de geschiedenis van 
den Nederlandschen Vrijheidsoorlog. 2 dl., 3e druk. 's-Gravenhage, 1891-1898; 
II, blz. 107. 

" 9 ) P. J. BLOK : Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. 4 dl., Leiden, 
1923-1926; II, blz. 671, 673. 
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en zoo fel, dat hij vindt, dat de katholieke Jansonius in zijn Mer-
curius І І І ! te weinig aandacht besteedt aan de overwinningen van 
Spinola in 1606 4 C 0 ) . 

Het meest belangrijk evenwel achten wij de „Annales", omdat zij 
de uitgesproken bedoeling hadden Van Meteren te weerleggen. De 
plannen van Miraeus, dien Verhaer heel goed kende, waren dan toch 
verwezenlijkt, niet alleen voor Frankrijk, maar voor Europa. Ook de 
regeering kon tevreden zijn! Haraeus toch beschouwde zich als 
staatsambtenaar, die nauwgezet zijn plichten moest nakomen en zijn 
krachten in haar dienst stellen. Door Albertus' goedkeuring hadden 
de „Annales" in zekeren zin een officicele sanctie gekregen! 

§ 7: ADRIAAN VAN MEERBEECK, 

DE POLEMIST-GESCHIEDSCHRIJVER. 

De „Annales" van Haraeus waren wel in 1617 gereed, doch ze 
werden pas in 1623 uitgegeven. Daarom kon het gebeuren, dat reeds 
in 1620 een lijvig boek verscheen, dat onder den titel: „Chroniicke 
vande gantsche werelt ende sonderlinghe vande seventhien Neder
landen" 4 0 1 ), zich richtte tegen de noord-nederlandsche geschied
schrijvers over den opstand. De schrijver van dezen foliant was 
Adriaan van Meerbeeck, woonachtig te Aalst. 

Er is over hem weinig bekend. Hij werd in 1563 te Antwerpen 
geboren 4 6 2). Reeds in 1577, dus op 14-jarigen leeftijd, droeg men 
hem te Leuven voor om bevorderd te worden tot licentiaat in arti-
bus 4 0 3 ) . In Juli-Augustus 1596 was hij — naar zijn eigen getuige
nis — aanwezig bij de inname van Hulst door Albertus 4 6 4 ) . In 1602 
publiceerde hij een nederlandsche vertaling van het „Paradisus pre-
cum" van M. ab Isselt. Hij zegt in de opdracht, dat hij het heeft 
uitgegeven, omdat dit wel het beste gebedenboekje is, dat hij kent. 
Deze opdracht is onderteekend te Bornhem, 25 September 1602 4 β 5 ) . 

4 6 0) II, blz. 643. 
*й1) Antwerpen, H. Verdussen, 1620, fol. ; 1286 blz. 
4 β 2) P. BERGMANS in Biogr. Nat. Belg., s.v. 
4 β 3) Acta facultatis [artium], Liber nonus, 5 Jan. 1572-1 Febr. 1597, fol. 126v 

(Brussel, Alg. Rijksarchief, Fonds Univ. Louvain, no. 713; vgl. D E VOCHT, 
t.a.p., no. 713). 

4 6 4) »ghelijck ick selve daer teghenwoordich zijnde hebbe ghesien" (CHRO
NIICKE, blz. 875, Ie kol.). Deze passage is door Van Meerbeeck niet uit anderen 
overgeschreven. 

4 β 5) Den Lusthof der ghebeden. Vergadert wt die boecken vanden Eerw. 
Vader B. Lodovicus van Granaden, Piovinciael vande Predick-Heeren-Orden / 
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Van Meerbeeck schijnt hier al van ongeveer 1589 af gewoond te 
hebben; want in de dedicatie van het tweede deel van zijn „Neder-
landtschen Mercurius" (1625) aan de Staten van Vlaanderen, schrijft 
hij : „alsoo ick in Vlaenderen omtrent 36 Jaren hebbe ghewoont ende 
het meeste ende beste mijns levens versleten meestendeel inde 
Jonckheydt te onderwijsen ende leeren, hebbe ick bevonden dat de 
ghewoonte my eene Sonderlinge genegenheyt tot dit Lant heeft als 
ingeboren". Kort daarop, in 1604, is hij schoolopziener in Aalst; hij 
ontvangt dan van de stedelijke magistraat een gratificatie voor een 
gedicht4 β β). In 1625 treffen wij hem met zijn gezin te Brussel, waar 
een zekere — ons verder onbekend gebleven — Jan van Meerbeeck 
drukker was. Mogelijk waren Adriaan en Jan familie van elkaar 4 β 7), 
want in Juli 1626 zijn beiden, „marchans libraires et imprimeurs 
jurez" in een proces gewikkeld met den spaanschen geschiedschrijver 
Antonio Carnero. Laatstgenoemde beschuldigde hen ervan, dat zij 
volgens contract 1200 exemplaren van zijn „Historia de las guerras 
civiles que ha avido en los Estados de Flandes desde el año de 1559 
hasta el de 1609..." (En Bruselas, en casa de Juan de Meerbeque, 
1625) zouden drukken, maar dat hij er zeker van was, dat zij er méér 
hadden gemaakt. Hij eischte dat overschot op, doch zij beweerden 
dat niet te hebben. Bovendien waren er moeilijkheden tusschen schrij
ver en uitgever betreffende de betaling der drukkosten468). De af
in 't rijk van Portugael / ende wt andere oude ende nieuwe Autheurs by Michael 
van Isselt. Ende nu eerst wt den Latijn overgeset inde Nederduytsche tale 
door M. Adriaen van Meerbeeck. t'Antwerpen, Eerst ghedruckt by G'heleyn 
Janssens / Boeckverkooper inde Camerstraet inden wakenden Haen. z.j. Volgens 
BERGMANS, t.a.p. : 1602. 

46e) BERGMANS, t.a.p. 
4 β τ) Zie, de opdracht aan de magistraten van Brussel in het derde deel van 

den „Nederlandtschen Mercurius". 
In 1620 diende Jan van Meerbeeck, inwoner van Aalst, een verzoekschrift in 

bij de regeering te Brussel om een boekhandel en drukkerij te mogen oprichten. 
Hij geeft te kennen, dat hij na zijn studie in de leer is geweest bij Hieronymus 
Verdussen — drukker van de „Chroniicke" van Adriaan — wiens getuigenis 
mede is ingesloten. Den 2den Juni 1620 krijgt hij van de Aartshertogen de 
gevraagde goedkeuring om „binnen de voors. stede van Aelst" op de gewone 
voorwaarden boeken te verhandelen en te drukken (Brussel, Alg. Rijksarchief, 
Conseil Privé, Rég. Esp., carton 1277). 

468) De stukken, die op het hier medegedeelde betrekking hebben, vonden 
wij toevallig te Brussel, Alg. Rijksarchief, t.a.p. Deze uitgave van Carnero 
wemelt van drukfouten, soms op zeer misleidende manier (J. BROUWER : Kro
nieken van Spaansche soldaten uit het begin van den tachtigjarigen oorlog. 
Zutphen, 1933, blz. 411, nt. 7). Jan van Meerbeeck gaf in 1629 ook de „Relationi" 
van Bentivoglio uit. 
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loop van dit proces is mij onbekend gebleven. Wanneer Adriaan van 
Meerbeeck gestorven is, hebben wij niet gevonden. In September 
1630 richtte Erycius Puteanus nog een brief aan hem. Hij schrijft 
daarin, dat hij den zoon prijst die het graf van zijn ouders eert; hij 
is het eens met den tekst van een grafschrift, dien Adriaan hem 
klaarblijkelijk heeft gezonden4"9). Of hebben wij hier een zoon van 
den geschiedschrijver, die in 1630 zeven en zestig jaar zou zijn, voor 
ons?470). 

Dat is alles, wat wij aan biografische bijzonderheden over Van 
Meerbeeck weten. De boeken, die hij heeft uitgegeven, werpen eenig 
licht op zijn persoonlijkheid. Wij noemden reeds den „Lusthof der 
gebeden" van Lud. van Granada. Bovendien vertaalde hij devotie
werkjes uit het fransch van Nicolaas van Montmorency471) en van 
Franciscus van Sales 472) ; verder het reisverhaal van een Jeruzalem-
vaarder, terwijl hij ook een boekje over den ondergang van Jeruza
lem schreef473). De scholaster van Aalst blijkt dus een goed katho
liek, vroom man te zijn, die zich in zijn geloofsleven als een kind 

4 β 9) De brief is afgedrukt in E. PUTËANUS : Epistolarum posthumarum cen
turia V. lyOvanii, 1662, nr. XI. 17 Mei 1631 schrijft Puteanus aan zijn vriend 
Van Langren over een uit te geven geschrift : „Meerbeeck is wel de beste die 
den brief soude können drucken; hij is selve geleert ende is hier voor eenyge 
dagen by my geweest" (Brussel, Kon. Bibl., Cod. 19837 = Brieven van Puteanus 
aan Van Langren, fol. 32r). Hier kan Jan of Adriaan van Meerbeeck zijn 
bedoeld. 

4T<>) Ons is al even onbekend of Van Meerbeeck kinderen had. Op 23 Februari 
1609 doet te Leuven een Antonius Meerbeeck examen voor magister artium. 
Zie Acta facultatis artium, Liber decimus, 18 April 1597-30 Sept. 1613, fol. 417v 

(Brussel, Alg. Rijksarchief, Fonds Univ. Louvain, no. 714; vgl. D E VOCHT, 

t.a.p., по. 714). 
4 Г 1) Vloeyende fonteyne der liefde, vol aller lieffelijcker oeffeningen ende 

devote gebeden. Antwerpen, 1617; Loven (d.w.z. Haarlem), 1690. 
4 7 2) Aenleydinghe oft Onderwys tot een devoot Godtvruchtigh leven. Be

schreven door den Eerweerdichsten Heer Franciscus de Sales Bisschop ende 
Prince van Geneven. Overgheset bij M. Adriaen van Meerbeeck. In desen druck 
veul verbetert. t'Antwerpen By Guilliam Lesteens / inde Hoochstraet / inden 
gulden Pelicaen. Anno 1630. 

4 7 3) De loflycke reyse van lerusalem ende Syrien ghedaen ende in het Latijn 
beschreven by Hr. Jan van Cotwyck... t'Antwerpen... 1620. 

De verdervenisse... van Jerusalem. Getrouwelijk getrokken uyt de Boeken 
van Josephus ende Egesippus,... Om te weiren de voorgaende leugenachtige 
Historien, die tot noch toe onder de gemeynte gestroeyt, ende in 't licht ge
brocht zijn. t'Antwerpen, z.j. De approbatie is van 1711 (exemplaar van de 
Koninklijke Bibliotheek te Brussel). Andere uitgaven zijn er niet bekend. 
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van zíjn tijd voordoet. Door de zoojuist genoemde vertaling van de 
„Introduction à la vie dévote" was hij de eerste, die Franciscus van 
Sales de Nederlanden binnenleidde474). 

Van Meerbeeck heeft evenwel voornamelijk beteekenis door zijn 
historisch oeuvre. Zijn hoofdwerk is de reeds vermelde „Chroniicke". 
„Dit langdradige boek, hoewel grootendeels compilatie, bevat toch 
enkele goede berichten, elders niet te vinden; het geeft ons in het 
algemeen de geschiedenis van dezen tijd, zooals een Belg ze beschouw
de", aldus Fruin475). In een voorwoord tot den lezer zet Van Meer
beeck uiteen hoe hij de geschiedenis van zijn tijd wenscht te beschou
wen en hoe hij tot het schrijven van dit boek is gekomen. Van jongsaf 
had hij plezier in het lezen van geschiedenis. Zoodoende kwam 
hem op zekeren dag ook het boek in handen „van eenen Emanuel de 
Meteré, in 't welcke ie so veel leugenen, lasteringen tegen Godt, sijne 
H. Kercke ende onse naturelijcke Princen, ende onwaerachticheden 
gevonden hebbe, dat ie eenen schroom hebbe gecregen; siende dat 
den seluen met sommige schijnbare vertellingen den onwetenden 
Leser soect wijs te maken daer niet af en is". En wat te zeggen van 
Baudartius' „Afbeeldinghe" 4 7 e), „in de welcke bycans soo veel las
teringen ende leughenen zijn, alsser woorden zijn". Dan zijn er nog 
J. F. le Petit4") en Gothard Arthus 478), die in zijn Mercurius Gallo-
Belgicus „ooc alle saken met eenen Lutheraenschen ijver" verhaalt, 
„soo dat hij de Catholijcken luttel oft niet veel en laet". Hij kon 
zich daarom niet weerhouden een onpartijdige geschiedenis te gaan 
schrijven „om de vervalschers met de waerheydt den mondt te stop
pen, ende om dat onse Nederlanders eene Catholijcke, generale ende 
gemeyne Historie souden hebben, inde welcke niet alleen 'tgene in 
dese onse landen, maer ooc 'tgene de heele werelt door gebeurt is, 

4T4) Hierover meer bij A. L,. J. DANIELS : Les rapports entre Saint François 
de Sales et les Pays-Bas. 1550-1700. Nijmegen, 1932, blz. 90 vlg. In het geheel 
beleefde deze bewerking van Van Meerbeeck negen drukken (t.a.p., blz. 99, nt. 2). 

4 Г б) R. FRUIN : Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog 1588-1598. Zesde 
uitgaaf. 's-Gravenhage, 1904, blz. 137, nt. 1. 

4 7 e) W. BAUDARTIUS : Afbeeldinghe ende beschrijvinghe van alle de veldsla
gen,... onder het beleydt van den prince van Oraengien ende prince Maurits de 
Nassau etc. Amsterdam, 1615. 

"7) J. F. LE P E T I T : La grande chronique ancienne et moderne de Hollande, 
Zelande, etc. Dordrecht, 1601. 

4 7 β) De Mercurius van Ab Isselt werd niet alleen door den katholieken Jan-
sonius voortgezet, maar ook door de lutheranen Caspar Ens en Gothard Arthus. 
Zie het artikel van D E JONGE. 
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begrepen soude zijn". Schrijver is niet bij alle gebeurtenissen tegen
woordig geweest, doch hij heeft geput uit geloofwaardige auteurs. 
Hij kan het niet ieder naar den zin maken : voor dezen is hij te lang, 
voor genen te kort. Indien iemand met het oog op een eventueele 
tweede editie nog iets weet toe te voegen, laat hij het dan zenden 
aan den uitgever Hier. Verdussen te Antwerpen. 

Met deze woorden is het belang van de „Chroniicke" voor de zeven
tiende eeuw voldoende geteekend. Naast Beyerlinck, die een wereld
geschiedenis schreef, en naast Haraeus, die zich speciaal met den 
opstand bezig hield, verscheen een geschrift, dat beide onderwerpen 
in één geheel samenvatte en daarenboven in het nederlandsch was 
gesteld. Van Meerbeeck was de eenige Zuid-Nederlander, die in de 
volkstaal schreef en zich begaf buiten de kringen der humanisten. 
Wel onderging zijn werkingssfeer daardoor een beperking tot het 
nederlandsche taalgebied, maar daartegenover stond, dat het boek 
verstaanbaar was voor het groóte publiek, dat tot 1620 alleen Van 
Meteren, Baudartius of andere noord-nederlandsche schrijvers kon 
lezen. 

De waarde van de „Chroniicke" is evenwel niet zeer groot; dat 
blijkt voldoende uit het oordeel van Fruin en de lijst van gebruikte 
auteurs, die de schrijver voorin plaatst. Wij noemen van hen slechts 
de Historia sui temporis en Mercurius Gallo-Belgicus van M. ab Isselt, 
Flor. van der Haer, Pontus Heuterus, Opmeer-Beyerlinck, Florimond 
de Rémond; dan nog Italianen en Spanjaarden. Van Meerbeeck deelt 
in deze lijst ook mede, dat de kroniek eerst was gemaakt door Pieter 
van Bredam uit Edinghen „eertijds Secretaris van den Grave van 
Beaurie" en door Jan Sassenies, gouverneur van Enghien in Hene
gouwen479). Zij was evenwel niet gereed gekomen; hijzelf had nu 
voor de voltooiing zorg gedragen, verbeteringen aangebracht en het 
geheel onder zijn naam uitgegeven. Hij had daarbij ook kunnen 
putten „wt de schriften van Joannes Scepperus ende Franciscus 
Sweertius". Jan de Schepper (1580-1620) was een kleinzoon van 
den geschiedschrijver Marcus van Vaernewijck (1518-'69). Hij gaf 
in 1619 de derde editie uit van diens „De Historie van Belgis diemen 
anders noemen mach: den Spieghel der Nederlantscher oudtheyt". 
Hij bezat ook een kroniek van den opstand, waarvan Ant. Sanderus 
— vriend van onzen auteur — in 1643 zegt, dat hij haar te Leiden 
bij Daniël Heinsius had gezien480). Van Meerbeeck zal dat hand
schrift van Scepperus zelf geleend hebben, want deze stierf in het 
jaar waarin de „Chroniicke" het licht zag; tijdens een kort verblijf 

479) Beide personen zijn mij geheel onbekend gebleven. 
480) Geciteerd in de BIOGR. N A T . BELG., S.V. De Schepper. 
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te Leiden viel hij in een gracht en verdronk jammerlijk. Uit ge
noemde manuscripten zullen wel een aantal van die bijzonderheden 
stammen, waardoor de Chroniicke heden ten dage nog eenige 
waarde bezit481). 

Gedachtig wat Van Meerbeeck over Van Meteren, Baudartius, 
Le Petit en Arthus zeide, kunnen wij al met groóte zekerheid ver
moeden, hoe hij den opstand beziet. De schrijver van de „Chro
niicke" was een godsdienstig man. Daarom komt het religieuse ele
ment in zijn boek telkens naar voren. De directe aanleiding tot den 
oorlog — aldus Van Meerbeeck — was de 10de penning; de kwaden 
hebben deze belasting gebruikt om de goeden te verleiden en met hun 
predicaties en onderrichtingen van het oude geloof af te trekken 482). 
Het zijn „onse sonden / orn de welcke wy van Godt geplaecht wor
den", zegt hij elders. „O deerlycke saecken! Al het welcke niet en 
soude gheschiet zijn / hadden wy ghevolght den ouden wech van 
onse voorouders / ende Godt soo dapper met onse sonden niet ver
grämt"483). Voortdurend polemiseert Van Meerbeeck tegen het on
geloof der geuzen. De Jezuïeten preeken met succes bij de Indianen 
van wie velen zich bekeeren. Mocht ook onze tegenpartij eens inzien, 
in welke duisternis zij zich bevindt. Want dit is toch wel duidelijk: 
hun geloof is ongeloof, daar het in korten tijd in tallooze deelen is 
uiteengevallen. Gelukkig wordt in Indie weer gewonnen, wat in Hol
land en Zeeland te niet gaat. „Dit sy sonder galle ghesproken" 4 8 4). 
De geuzen noemen het ontzet van Leiden miraculeus, alsof het een 
wonder is dijken door te steken — hun eigen werk! — en dat de 
wind het lager gelegen land doet onderloopen. Zij schijnen hiermee 
hun geloof te willen bevestigen, want God zelf doet geen wonderen 
voor het ongeloof. Zooals Bernardino de Mendoça zegt, kan men 
goed het verschil tusschen de rebellen en de goedertierenheid des 
konings zien. Laatstgenoemde ontving dikwijls den raad aan den op
stand een einde te maken door de dijken door te steken en allen te 
laten verdrinken. Als een goed vader deed hij dat echter niet. Doch 
de geuzen zijn als de kanker: zij vernielen wat hen voedt; zij letten 

481) Zie b.v. wat Van Meerbeeck zegt over de Spanjaarden in Aalst (1576), 
blz. 414. Ook over Vlaanderen is hij zeer uitvoerig. Ik kan mij niet herinneren 
zooveel bijzonderheden te hebben gelezen over de inname van tal van kleine 
stadjes door Parma, als juist hier. 

482) CHRONIICKE, blz. 285 ; 314. 

" · ) T.a.p., blz. 362; 363. 
484) T.a.p., blz. 366. 
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niet op de schade, als zij maar kunnen volharden in hun ongeloof 4 8 5). 
Het is te begrijpen, dat er in 1611 in Holland tusschen Arminianen 
en Gomaristen twisten zijn uitgebroken, want de ketterij is als een 
hydra480). Van Meerbeeck behandelt deze twisten uitvoerig, waarbij 
hij ook nog een redevoering houdt tegen Jacobus van Engeland. De 
Synode van Dordrecht heeft evenzeer zijn belangstelling, want hij 
laat zich verleiden tot een heele polemiek er tegen. Uit deze feiten 
blijkt, dat het werk van den scholaster van Aalst een weerspiegeling 
van den tijd is. Men volgde toen in de zuidelijke Nederlanden, spe
ciaal te Antwerpen, de godsdiensttwisten in het Noorden met groóte 
interesse487). 

Voor Van Meerbeeck zijn de hervormden en geuzen, gesteund door 
de edelen, de lieden van wie het oproer uitging, ondanks de maat
regelen van Margaretha 488). Zij dragen ook steeds de schuld van 
het mislukken van de vredesonderhandelingen, die in den loop der 
jaren plaatsvonden489). Daarbij is Willem van Oranje de hoofd
persoon. Van Meerbeeck is over het algemeen niet fel in zijn woor
den, wanneer hij over den Prins spreekt. De onderhandelingen van 
1575 tusschen Engeland en Oranje waren maar sluwheid, vindt 
schrijver, die iets verder nogmaals „loose trecken" ter sprake 
brengt490). Door toedoen van Oranje worden in 1578 de geestelijken 
uit Antwerpen verdreven; want deze man is gewoon door de be
geerten van het volk gedaan te krijgen, wat hij zelf verlangt. Aan 
hem is ook te wijten, dat de vredespoging van 1579 niet met succes 
werd bekroond491). Van Meerbeeck staat in zijn verhaal, evenals de 
andere katholieke auteurs over den opstand, onvoorwaardelijk aan 
de zijde van Don Juan; hij beschuldigt Oranje van pogingen om 
verdeeldheid in de Nederlanden te zaaien. Daartoe laat hij aan zijn 
lezers den brief zien, dien de Prins aan de Staten schreef om zijn 
houding uiteen te zetten. Die brief gold algemeen in het Zuiden als 

180) T.a.p., blz. 387-388. 
4Se) „Want alsoo desen poel vol was vande leeringhe vanden goddelosen Cal-

vinus / die sy de gherefonneerde (maer beter de gedeformeerde) religie noemen", 
stond een zekere Arminius op... t.a.p., blz. 1179. Een twist tusschen gerefor
meerden te Utrecht in 1592 is voor Van Meerbeeck aanleiding om te wijzen 
op het geluk van hen, die het eene ware geloof trouw bleven (blz. 746). 

48T) Zie SABBE, Brabant, Hoofdstuk II : Antwerpsche echo's van den strijd 
tusschen Arminianen en Gommaristen (1618-1621). 

48e) CHHONIICKE;, blz. 228. 
4 β β) T.a.p., blz. 397 (1575); 915 (1598); 936 (1599). 
4ao) T.a.p., blz. 410; 480. 
4 β 1) T.a.p., blz. 506; 538. 
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het bewijs van Oranje's kwade gezindheid t.o.v. den jongen land
voogd. De Prins wilde den koning gehaat maken en den vrede belet
ten 4 β 2) ; daarom is hij tegen het tractaat van Marche-en-Famenne, 
tegen de uitvoering van het Eeuwig Edict en de Pacificatie van Gent 
in Holland en Zeeland. Hij breekt kerken en kloosters af en dwingt 
de katholieken den eed van gehoorzaamheid af te leggen4 8 3). Een 
goede hulp daarbij was Marnix van St. Aldegonde „een loos man / 
die in alle dobbelheydt seer ervaren was / ende door wiens toedoen 
de ketterij e van Caluinus / sonderlinghe in Hollandt ende Zeelandt 
inne ghebracht was ; want hij in sijne ioncheyt goet vrient van Calui
nus gheweest hadde / ende desen ghebruyckte den Prince van Oraig-
nen/om den peys te stooren" 4 e * ) . 

Van Meerbeeck heeft nog meer op de geuzen aan te merken. Hij 
gebruikt daarbij argumenten, die algemeen gangbaar waren. In 1572 
vallen Enkhuizen en andere steden af. Aangevuurd door het stoken 
van predikanten, verwoest men kloosters, martelt en doodt men mon
niken. Dat alles onder het mom van verzet tegen Alva's strengheid en 
zijn lOden penning, zoodat „men schoone vruchten daer van ghesien 
heeft / te weten oproericheyt tegen hunnen naturelij eken Grave ende 
Prince / verwoestinghe van alle kercken... Ende omdat Meteré / 
Baudart ende andere soo veel bestroys maken van deghenen / die als 
oproerighe ende afghevallen van hun voor-vaders ghelooue / by de 
justitie gedoot zijn gheweest / heeft het my goet gedocht hier oock 
wat te verhalen van de wreetheydt ende onghenade die d'eerste bel
hamels ende vierighste in-brenghers van dit onghelooue (oorspronck 
ende oorsake van alle onse inlantsche oorlogen ende langhdurige al
lenden) onder het bereyt vanden heere van Lume ghebruyekt 
hebben " 4 β 5 ) . Van Meerbeeck keert zich meer dan eens tegen hun 
wreedheid en meineedigheid. Van Meteren en anderen, zegt hij, klad
den hun boeken vol met het optreden der calvinisten te Gent; zij 
verzwijgen evenwel wat in deze zaken voor hen niet dienstig is. Van 
Meteren schaamt zich niet de meineedigheid van de Haarlemsche 

«Ό Τ.Ε,ρ., biz. 440; 442. 
4 M ) Т.а.р, biz. 446-447; 456-457. 
*β4) Т.а.р., biz. 459. Bij den dood van Oranje zegt Van Meerbeeck niets. 

Hij verhaalt alleen de tormenten, die Balthasar Gerards moest verduren (blz. 
600). Wat wij hier weergaven, is alles wat de CHRONIICKE ten nadeele van 
Oranje zegt. 

*BS) T.a.p., blz. 323. Dit is de eenige keer, dat Van Meerbeeck spreekt van 
den opstand tegen den natuurlijken vorst. In 1581, bij gelegenheid van Filips' 
afzwering, merkt hij slechts op, dat de Staten de macht daartoe misten en zich 
ook niet over Filips hadden te beklagen (blz. 573). 
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calvinisten te verontschuldigen met een beroep op den oorlog, dien 
zij nog wel tegen alle recht en reden met hun vorst voeren. De waar
heid is, dat de calvinisten zelf de oorzaak van den strijd zijn. Zij 
zijn het land binnengeslopen „ende door een schadelijck medelijden 
van eenige slappe Catholijcken ontfangen" 4 Θ 0 ) . 

Men ziet dus, dat Van Meerbeeck in zijn houding de algemeen 
geldende opvattingen vertegenwoordigt : de opstand is een straf Gods 
voor onze zonden ; het ongeloof der geuzen, die door misplaatst mede
lijden van de zijde der katholieken geholpen werden, is mede een 
oorzaak. Die geuzen beginnen, onder voorwending van verzet tegen 
Alva's strengheid, een opstand en de onderdrukking van het geloof. 
Zij zijn wreed, meineedig, roofzuchtig497) en willen van vrede niets 
weten. De hoofdpersoon is Oranje, die vooral schuldig is aan de 
verdeeldheid. 

Daarmede is niet gezegd, dat Van Meerbeeck hevig pro-spaansch 
is. Wij zagen vroeger hoe een Dusseldorpius met Alva ingenomen 
was. Dat is bij onzen schrijver niet het geval. Alva vindt hij niet 
erg sympathiek. De ijzeren hertog kreeg in 1571 ontslag, nadat hij 
het voor de tweede maal gevraagd had, omdat hij oud werd „ende 
alsoo sommighe segghen : middel ghesien heeft om met eeren te ver-
trecken / naerdemael hij sagh het spel al bedorven te hebben door 
sijne groóte straffigheyt in 't Nederlant bedreven / soo van den 
thienden penninck te eyschen als andersins". Ja, Van Meerbeeck ver
oordeelt in ondubbelzinnige termen, onder het aanhalen van een tekst 
van Tacitus, de eigenzinnigheid van Alva*98). Toch blijkt uit het 
verhaal van de plundering van Mechelen en Naarden400), dat Van 
Meerbeeck aan spaansche zijde staat. Hij vergoelijkt de feiten, al 
juicht hij ze niet toe. De Furie in Antwerpen daarentegen bevalt hem 
in het geheel niet. Van Meerbeeck weet opperbest, zegt hij elders, dat 
beide partijen geen engelen zijn. De Nederlanders hebben van allebei 
te lijden. Zeker, de Spanjaard heeft in zijn brooddronkenheid moed-
willigheden begaan. Doch de Engelschen, Schotten, Franschen, Duit-
schers, ja zelfs de Hollanders, Zeeuwen en Friezen niet minder. Hij 
zou er graag wat meer van vertellen, maar hij wordt weerhouden 
door de vrees, dat hij dan te uitgebreid gaat worden. Trouwens, 
andere schrijvers „die alle de Tragedie van die van Hollant ghe-

4ββ) T.a.p., blz. 507; 508. 
4β7) T.a.p., blz. 858; 1229. 
*e8) T.a.p., blz. 308; 312. Van Meerbeeck is niet goed te spreken over het 

beeld, dat Alva voor zich te Antwerpen liet oprichten, al is zijn terminologie 
dan zeer neutraal. Zie blz, 311; 285. 

4ββ) T.a.p., blz. 332; 340. 
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schreuen hebben" weiden daarover voldoende uit. Men zal wellicht 
zeggen, dat hij één partij te veel is toegedaan. „Maer neen / ick sal 
de rechte waerheyt verhalen / alsoo het ghebeurt is. Ende dit en 
dient maer om dat hoochschrijuen vande tyrannelijcke gesten der 
Spaenscher natiën wat te temperen / ende alle d'eerste misbruycken 
die wij hier in 't Nederlandt ghesien hebben te leggen niet op eene 
natie / maer op alsulcke die daervan te beschuldighen zijn. Ick en 
weet niet. . . wat Conine oft Prince den sachtmoedichsten / oft berm-
hertichsten is teghen sijne oproerighe ondersaten / die anders ghe-
loouen willen / dat sy hem verloochenen / hem afsweeren / hem het 
sijne nemen / sijnen naem ende faem verdonckeren / ende hem dwin
ghen ander ghelooue aen te nemen dan daar hij inne ghedoopt is / 
ende dat hy ghesworen heeft sijn landtschap ontfanghende." En wat 
den lOden penning van Alva aangaat, die was niets vergeleken bij 
wat men nú in het Noorden moet opbrengen500). De scholaster be
treurt de muiterijen der spaansche troepen, omdat zij schade doen 
aan de zaak des konings en bij de Nederlanders kwaad bloed zetten. 
Oranje doet er zijn voordeel mee. Zij leiden zelfs tot een nieuwe 
groepeering van de strijdenden, vindt Van Meerbeeck. Want eerst 
voerden de koning en de katholiek gebleven Staten oorlog tegen 
Oranje en de weerspannige geuzen. Nu, in 1576, sloten zich vele 
katholieken, uit vrees voor de Spanjaarden, bij laatstgenoemde partij 
aan501). Een vurig partijganger vonden de Spanjaarden in Van 
Meerbeeck dus niet. De toon van zijn boek als geheel genomen is 
niet fel, integendeel, gematigd. 

Na het jaar 1588 maakt hij ruimschoots gebruik van den Mercurius 
Gallo-Belgicus van Ab Isselt. Men treft dan weinig uitvallen aan. 
Zelfs laat schrijver zich eenige prijzende woorden over Maurits ont
glippen 502). Met het jaar 1600 wordt hij steeds eentoniger. Hij ver
taalt eenvoudig het krijgsjournaal van Giustiniano503). Na 1609 
wordt hij korter en korter om in het jaar 1620 abrupt te eindigen. 

Al was Van Meerbeeck slechts zeer matig spaansch-gezind, hij kon 
toch den toon van schrijvers als Van Meteren c.s. niet verdragen. 
Dat blijkt zoowel uit de voorrede van de „Chroniicke" als uit de 
passages, waarin hij hem en Baudartius aanvalt. Aangaande Alva's 
vertrek zegt B. de Mendoça, dat de hertog ging op bevel van den 

500) T.a.p., blz. 363. 
501) T.a.p., blz. 375 ; 414-415; 420-421. 
m) T.a.p., blz. 896. 
β ο β ) Vergelijk boven, blz. 221, nt. 384. 
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koning, omdat hij ontslag had gevraagd. Anderen zeggen: om zich 
te verantwoorden over zijn tyrannie, waardoor de opstand was uit
gebroken. Van Meerbeeck houdt zich aan Mendoça, want, zegt hij, 
die is een edelman, heeft zendingen vanwege den koning gehad en is 
ook lid van den Raad. Het is immers onwaarschijnlijk, dat de hol-
landsche auteur er iets van af weet. Hij is niet alleen „sulcken per
soon van soo cleynen staet ende credit" en heeft „geene Coninck-
lijcke / oft statelijcke af fairen" behandeld, doch hij schreef ook naar 
zeggen „van sommige slechte ende lichtveerdighe menschen / 't welc 
men te meer bemerckt / door dien datmen uyt de nieuwe Chronijcke 
by den Hollantschen beschrijuer uytghegheuen / anders niet en be-
vint dan eenen ongrondelijcken haet ende nijt tegen de Spaensche 
nat ie/niet wetende als hij daer af schrijft/hoe dat hy die alternaci 
veracht" 504). In het jaar 1608 oefent de schrijver van de „Chro-
niicke" scherpe kritiek op Baudartius, naar aanleiding van de vredes
onderhandelingen. „Ick en can hier niet voorby laten gaen de groóte 
schimpinghen van eenen verloochenden Vlaminck van Deynze Willem 
Baudaert/die hier sijnen aert ende volheyt sijnder herten toont", 
daar hij Spinola vergelijkt met het paard van Troje „Baudaert 
gheeft op dése ende ontallijcke veel plaetsen wel te kennen / tot wat 
eynde hy sijne Nassouwsche oorloghe gheschreuen heeft / te weten 
om te schimpen ende spotten/ende niet om een warachtigh verhael 
den Leser voor te houden" 605). Gothard Arthus hoort eveneens kri
tiek tegen zich uiten, waarna smalend de opmerking komt: „Maer 
het is hem te vergheuen / want hy oock spreeckt door den seluen 
gheest daer Meter ende Baudaert door beweeght worden" 5 0 e) . Van 
Meerbeeck schreef dus op de allereerste plaats om Van Meteren en 
Baudartius te weerleggen. Voortdurend polemiseert hij met hen en 
wijst hij hen terecht. Hij verdedigt den koning. Waarheid en recht 
zijn z.i. nu eenmaal aan de zijde van Filips en de aartshertogen, die 
tevens verdedigers van de Kerk zijn ; en daarom is de schoolmeester 
uit Aalst pro-spaansch. Zijn waarheidsliefde komt in verzet tegen 
de zienswijze der rebellen, die met hun boeken gevaarlijk waren. 

604) T.a.p., blz. 362. 
505) T.a.p., blz. 1134. In 1578 plegen de geuzen een aanslag op Amsterdam. 

Van Meerbeeck weet wel, dat Baudartius dit feit juist andersom vertelt en den 
katholieken van alles de schuld geeft, zooals dat trouwens de gewoonte van die 
lieden is (blz. 486). Andere plaatsen met schimpscheuten op Van Meteren en 
Baudartius: blz. 414; 508; 1070. 

soe) T.a.p., blz. 1073. Van Meerbeeck plaatst ook dikwijls verschillende 
auteurs naast elkaar, zonder zijn eigen oordeel uit te spreken : blz. 295 ; 330 ; 
462^63. 



257 

Derhalve stelde hij uit het vele, dat reeds het licht had gezien, een 
„Chroniicke" samen. Wij hebben hem er daarbij niet op kunnen be
trappen in het geheim toch het werk van zijn vijand te gebruiken, 
zooals Haraeus dat ruimschoots had gedaan. Zijn streven naar waar
heid behoedde hem tevens voor overdreven passies, zoodat hij een 
groóte tegenstelling vormt met Haraeus. 

In de 17de eeuw beschouwde men de „Chroniicke" van Van Meer-
beeck — geheel volgens de bedoeling overigens — als gericht tegen 
Van Meteren. De historicus Antonius Sanderus geeft achter zijn 
„Bibliotheca Belgica Manuscripta" een reeds meer-genoemde lijst 
van auteurs over den opstand. Van Meerbeeck noemt hij een „Auctor 
sincerae f idei et accuratus" 507). Dezelfde Sanderus maakte een ge
dicht op de „Chroniicke", dat voor het eerst werd gepubliceerd in 
1651508). Het is gericht tot „Adriano Meerbecio Rerum Belgicarum 
scriptori óptimo ас fidelissimo". De infame leermeester der dwalin
gen — Van Meteren n.l. — heeft met een vuil boekwerk de harten 
der Nederlanders bezoedeld, aldus Sanderus. Op die Van Meteren 
volgde een andere pestziekte, Baudartius, die als een vervalscher 
„fronti nulla, lege nulla" de triomphen der Nassouwers verhaalt. 
Laat mij echter niet verder dergelijke fabelschrijvers opsommen. Zij 
joegen de waarheid schrik aan en berokkenden door hun lasteringen 
schade aan de zaak des koning. De partij der opstandelingen groeide 
meer door dit soort geschriften dan door kracht van wapenen. Een 
nieuwe barbaarschheid scheen te zullen gaan woeden „totdat Uw 
vroomheid, aangezet door die goddelooze boeken, U beval krachtig 
op te treden tegen de godsdienstlooze vijanden, en voor God en ge
loof, voor het recht van koning en vaderland aan een waarheids-
lievend werk de rampen van een diepbedroefde historie toe te ver
trouwen". De waarheid is over U verheugd. Gij verhaalt den droeven 
strijd en de langdurige oorlogen en verjaagt aldus de valschheid door 
louteren eenvoud. Daarmede verdrijft gij de pest uit het land. 

Ook de achttiende-eeuwer Foppens zag deze tendenz tegen Van 
Meteren 6 0 0 ) . 

Ondanks die lofprijzingen van Sanderus schijnt de kroniek niet 

5 0 7 ) Dl. I I (Insulis, 1643), blz. 264. 
5 0 8 ) A. SANDERUS : Opuscula minora. Lovanii, 1651, blz. 602-603. 
6 0 9 ) Van Meerbeeck „a composé une chronique des troubles de ce pays, 

toute opposée à celle de Van Meieren, dont il fait voir les faussetéz et men
songes". Aldus J . F . FOPPËNS : Bibliothèque historique des Pays-Bas, fol. 31 
(Brussel, Kon. ВіЫ., Cod. 5927). 
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erg veel gebruikt te zijn. Wij vonden daarvan althans weinig sporen. 
Hugo de Groot verschafte zich haar reeds in 1621 B 1 0 ) . 

De „Chroniicke" was door de Antwerpsche magistraten, als dank 
voor de dedicatie, beloond met een gift van 200 ponden 5 1 1). Dat 
moedigde nog al aan, want in 1622 was Van Meerbeeck gereed met 
een werkje, waarin de verschillende uitvaarten van vorsten uit het 
Habsburgsche Huis waren beschreven5 1 2). Ook nu weer was het 
doel van polemischen aard. In de opdracht aan Aubertus Miraeus 
spreekt schrijver, onder het aanhalen van Cicero en Plinius, over het 
vergankelijke van roem na den dood. De christenen staan tegenover 
den dood wel eenigszins anders als de Ouden. Het geldt vooral van 
vorsten, dat zij in aandenken blijven, als zij goed hebben geleefd. 
Speciaal is dit van toepassing op Albertus, dien ik tegen kwaad
willigen heb willen verdedigen. In de voorrede tot den lezer zegt 
Van Meerbeeck nog eens hetzelfde. Steeds heeft men de nagedach
tenis der vorsten trachten te bewaren, getuige b.v. de pyramiden. 
Het beste resultaat om een naam in het geheugen der menschen te 
prenten wordt echter bereikt met „schriften, boecken ende historien". 
Want daarin worden hun daden als in een duidelijken spiegel weer
kaatst. „De historien en connen met geen gewelt overvallen, met 
geenen tijt teniet gedaen, noch door geen outheyt bedorven worden: 
want de historie is een getuygenisse des tijts, een meesteresse des 
levens, een licht der waerheyt : ende int corte geseyt een bewaernisse 
der eeuwigheyt" 5 1 3 ) . Omdat er, buiten de begrafenis van Albertus, 
nog drie van die uitvaarten te Brussel hebben plaats gehad, wil hij 
die maar tevens inlasschen. Van Meerbeeck heeft het leven van Al
bertus beschreven volgens „den Commentarius van het Leuen desselfs 
Ertshertoghen" door Miraeus 5 1 4 ) , die hem veel geholpen had, zooals 

5 1 0 ) H . С Α. M U L L E R : H u g o de Groot 's „Annales et Histor iae" . Utrecht, 

1919, biz. 114; 84. Verder nog door С HAZART in zijn Kerckelyke Historie 
van de gheheele wereldt. Antwerpen, 1667-1671. J . K N I P P E N B E R G H : Historia 
ecclesiastica ducatus Geldriae. Bruxellis, 1719. 

5 1 1 ) F . P R I M S : Letterkundigen, geleerden en kunstenaars in de rekeningen 
der stad Antwerpen 1576-1650. I n : Versi, en Meded. Kon. Vlaamsche Akad., 
1931, blz. 192. 

5 1 2 ) Tonneel der wtvaerden van Koning Ferdinandus, Keyser Carel den vyf-
den, Philippus den tweeden, Rudolphus den tweeden, Philippus den derden. 
Als mede het Leven, overlyden, ende Begraevinghe van Albertus den Godt-
vruchtighen, Aertshertog van Oostenryck. Brussel, 1622. 

5 1 3 ) TONNEEL, blz. Aij. 
5 1 4 ) A. M I R A E U S : De vita Alberti Belgarum Principis. Antverpiae, 1622. 
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wij in de dedicatie lezen. Achterin staat de aankondiging, dat het 
boekje in het fransch en latijn zal herdrukt worden, zooals ook is 
gebeurd. Op 30 Juni 1622 schreef Miraeus aan Puteanus, dat hij 
begonnen was het „Theatrum Funebre" van Van Meerbeeck door te 
lezen, maar dat hij het niet af had kunnen krijgen, daar zijn „Fasti 
Belgici" ter perse waren. Hij vraagt daarom of Puteanus zoo goed 
wil zijn een en ander te verbeteren, wat geen voldoende latijn 'mocht 
zi jn 5 1 5). Waarschijnlijk zal Van Meerbeeck voor dit boekje over 
Albertus de toelagen hebben ontvangen, die hem vanwege de regee
ring in Mei en September 1623 werden uitgekeerd 5 ι α ) . 

In het voorwoord had Van Meerbeeck ook gezegd, dat hij bij het 
„Tonneel" een vervolg op zijn kroniek wilde bezorgen. Hij schijnt 
dit vervolg echter al in 1622 te hebben willen uitgeven, want in dat 
jaar richtte hij een verzoekschrift tot de regeering, waarin hij mede
deelde „dat hy aen Myn Heere van Mchelen (sic) 5 1 7 ) als gecommit-
teert tot het visiteren vanden Chronycke hem heeft gegeven seeckere 
schriften nopende de geschiedenissen tsedert het beginsel van den 
Jaere 1620 tot desen tegenwoordigen jaere om by hem gevisiteert te 
worden, twelck gedaen zynde is by uwe E. E. geordineert (soo hy 
verstaet) datter af soude geexpedieert worden acte van Approbatie". 
Hij verzocht, dat die goedkeuring weldra zou mogen afkomen. De 
Conseil Privé besliste 18 Mei 1622 in toestemmenden zin 518). Van 
Meerbeeck had echter eerst in 1625 gelegenheid zijn plan te ver
wezenlijken. In genoemd jaar zag het eerste — en eenige — deel van 
de „Nederlandtschen Mercurius" het licht319). 

Het eerste gedeelte bevat uitsluitend nieuws over de Nederlanden. 

515) Brussel, Kon. Bibl., Cod. 19110 = Brieven aan Puteanus, s.v. Miraeus. 
319) Registres, journaux de lettres patentes et mandements expédiés par l'au-

diencier, Janv. 1619-Déc. 1629, fol. 156г; 163v. ledere maal ontving Van Meer
beeck fl. 250. Zie Brussel, Alg. Rijksarchief, Papiers d'État et de l'Audience, 
no. 848. 

317) De Heer Van Mechelen is Carolus Malineus, die o.a. ook de staats-
censor was van FR. LANARIO : Le guerre di Fiandra. In Anuersa appresso 
Geronimo Verdussen, [16151. 

518) Brussel, Alg. Rijksarchief, Conseil Privé, Rég. Esp., no. 1277. 
519) Nederlandtschen Mercurius oft waerachtich verhael vande geschiedenis

sen van Nederlandt / ende oock van Duytschlandt / Spaengien / Italien / Vranck-
rijck ende Turckijen. Sedert den lare 1620 tot 1625. In Dry deelen ghedeylt. 
Beschreuen door Mr. Adriaen van Meerbeeck van Antwerpen. Tot Brussel. By 
Ian van Meerbeeck, inde Putterije, in S. Anna. MDCXXV. Met Gratie ende 
Privilegie. 
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In de opdracht aan den koning zegt schrijver, dat hij het heeft samen
gesteld om de rechten van den vorst te verdedigen tegen de vele 
boekjes uit het Noorden. In het voorwoord tot den lezer verklaart 
hij zich nader. Het is zwaar zondig om het onrechtvaardig verkregen 
goed te willen behouden, maar nog erger is het zoo'n daad te willen 
bekleeden met een schijn van rechtvaardigheid door geschriften te 
publiceeren, die ook nog de onschuldigen doen haten. De afgewekenen 
handelen dagelijks zoo; zij belasteren onzen vorst en maken hem ge
haat en zij bedekken hun eigen daden met voorwendsels. Dat blijkt 
wel uit „Den Getrouwen ende ver-sienden Waerschouwer" 620), die 
in Holland tegen het einde van het Bestand is gedrukt. Van Meer-
beeck is gaan schrijven uit waarheidsliefde, om geen andere reden. 
Hij kan dwalen, want hij is mensch; doch dat moet men niet aan 
hem toeschrijven, maar aan degenen, „die my de geschiedenissen 
ende tydingen hebben overgebracht". Legt bij het lezen Uw passie 
af en oordeel naar de waarheid. Is mijn arbeid aangenaam geweest, 
dan zal ik ze ieder jaar voortzetten. 

Dit deel is als het ware één groot strijdschrift geworden. Telkens 
opnieuw valt Van Meerbeeck in lange redevoeringen de rebellen aan. 
Het zou te veel worden al zijn argumenten in den breede te behan
delen. Wij moeten ons beperken tot een korte samenvatting. 

Ofschoon Albertus — aldus begint Van Meerbeeck — het recht 
had bij het einde van het Bestand de wapenen op te vatten, zond hij 
toch eerst Peckius naar het Noorden. Deze zag, dat daar „maer eene 
Democratie ofte volcxregeringe en was ende dat deselve als sonder 
hooft was". Men heeft wel den naam, doch niet de daad; men ver
langt nl. een volkomen vrijheid „die sy noemen eene Christelijcke 
vrijheyt / hoe wel die soodanighe niet en is / maer gheheel contrarie 
alle de wetten des Christenheyts" 521). Na de redevoering van Peckius 
te hebben weergegeven, verklaart Van Meerbeeck, dat de Hollanders 
nooit reden hebben gehad om op te staan. De factor „godsdienst" 
was schijn, het ging slechts om de eerzucht en begeerte van weinigen. 
Geen redelijk mensch kan het wettige erfrecht loochenen, dat Filips II 
op deze landen had 522). Het antwoord, dat de Staten-Generaal aan 

520) Den Getrouwen ende ver-sienden Waerschouwer : of Nootwendighe con
siderati en, Des . . . Vorsten Mauri t i i . . . Prince van Orangien etc. Op de redenen 
by den Heeren Ambassadeurs overghegheven tot naerder verclaringhe.. . van 
hare Propositie, ghedaen op het stuck van Stilstandt voor veel Jaren. In ' sGra-
venhage, By Aert Meuris . . . Met consent (KNUTTEL, t a .p . , no. 3201). 

521) NËDERIANDTSCHEN MERCURIUS, I, blz. 3. 
522) T.a.p., blz. 8-9. 
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Peckius gaven, is voor Van Meerbeeck een welkome gelegenheid tot 
een lange uiteenzetting. Er blijkt uit, zegt hij, dat zij weerspannig 
willen blijven, omdat zij graag hun „ghepretendeerde overheyt" 
staande houden. Welk fundament heeft eigenlijk die zgn. souverei-
niteit der Staten? Eigenlijk geen. Er stond in het Bestand „als vrije 
landen". Wat „als goud" is, is daarom nog geen goud. Zij beweren, 
dat Filips de privileges had geschonden en derhalve was vervallen. 
Maar daarom hebben zij nog niet het recht van opstand. Volgens 
hen is het geloof een gave van God, niet van den Staat, doch als zij 
de macht in handen hebben, leggen zij het geloof óók op ! Nog nooit 
heeft iemand bewezen, dat Karel V plakkaten maakte in strijd met 
de privileges, zooals zij voorgeven. De vorst heeft juist het recht de 
nieuwe religies te weren, omdat zij de rust van den staat in gevaar 
brengen en Gods eer in het gedrang komt. Het is al evenmin waar, 
dat de privileges van Brabant gemeenschappelijk zijn aan de andere 
gewesten 523). En nog veel „meer andere onghefondeerde ende slechte 
redenen/die Emanuel de Meteré is bybrenghende" halen zij aan. 
De Staten van Holland, Zeeland enz. hebben dus geen souvereine 
macht krachtens een of ander recht, maar krachtens geweld en buiten-
landschen steun. Van Meerbeeck wil niet loochenen, dat ook geweste
lijke Staten een zeker gezag bezitten, maar hieruit volgt niet, dat 
de souvereiniteit verdeeld is tusschen vorst, Staten en volk. De macht 
van den vorst wordt door die van de Staten versterkt. Van Meerbeeck 
richt zich dan tegen „Den Getrouwen... Waerschouwer". Op het 
in het Noorden steeds herhaald argument, dat men zich moest hoeden 
voor het bedrog der Spanjaarden, antwoordt hij, dat de vredesonder
handelingen steeds door eigen toedoen der rebellen mislukt zijn. Uw 
scheepvaart is feitelijk zeerooverij; dat is in strijd met het woord 
Gods, waarop gij beweert te steunen. Alles, wat in dat pamflet ge
zegd wordt, is een hoop onzin. „Maer tis al te vergeefs geweest/ 
want sy en sullen noyt tot redene verstaen" 524). Desondanks neemt 
de schrijver van den „Mercurius" iets verderop stelling tegen een 
ander boekje, getiteld: „Nootwendigh en levendigh discours van 
eenige getrouwe Patriotten..." B25). De opstandelingen zeggen daar-

52a) Dit is inderdaad zoo. Zie hierover het artikel van А. С J. DE VRANK-

RIJKER : Het beroep op de Blijde Incomste en andere privileges in Brabant 
tegen de Inquisitie en de nieuwe bisdommen in de XVIe eeuw. In : Hist. Tijd
schrift 15 (1936), blz. 101-137; 244-268. 

5 2 4 ) T.a.p., blz. 11-31. 
5 2 5 ) Van Meerbeeck zal bedoelen de „Nootwendighe ende vrypostighe Ver-

maninghe van eenighe oprechte Ghereformeerde Patriotten, aen alle vrome lief
hebbers der Vaderlantsche Vryheyt". Z.pl. 1621 ( K N U T T E L , t.a.p., no. 3217). 
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in, dat zij geen absoluut souverein erkennen „maer alleen een vrye 
Aristocratique regeringhe vande beste des landts. Doet open uwe 
ooghen ghy Princen" roept Van Meerbeeck uit, „ende aensiet den 
aert van dese schole van Geneve / want sy geene absolute souverai-
niteyt toe en laten / maer eene benepen ende gelimiteerde / ende onder 
sulcke restrictie als hun goedt dunct". Overtreedt gij dan die be
palingen, dan zijt gij een tyran en wordt gij afgezet5 2 β). 

De bronnen van den „Mercurius", zoowel voor het eerste deel als 
de beide volgende, zijn de nieuwstijdingen van Verhoeven ; ook „Hol-
lantsche Couranten" worden aangehaald, evenals de „Mercurius" 
van Gothard Arthus, die eveneens door den „Mercure François" 
wordt benut, naar Van Meerbeeck vaststeltr>27). Deze bronnen toonen 
duidelijk aan van welken aard de „Nederlandtschen Mercurius" is. 

De „Mercurius" van Van Meerbeeck is tevens een zuivere weer
spiegeling van de belangstelling, die men gedurende deze jaren in 
de zuidelijke Nederlanden voor de europeesche politiek had. De auteur 
besteedde aan Duitschland, waarmede men zoo intens meeleefde — 
men leze Sabbe's: „Brabant in 't verweer" — 192 bladzijden. Van 
Meerbeeck staat hierin geheel op godsdienstig standpunt. De politiek 
komt nauwelijks ter sprake. De ware oorzaak van de troebelen in 
Duitschland was: eerzucht. Die eerzucht deed den paltsgraaf de 
handen uitstrekken naar de kroon van Bohemen. Hij hoopte aldus 
het hoofd te worden van de calvinistische Kerk en op die manier de 
macht over de heele wereld in handen te krijgen. Want de calvinisten 
hebben dít wel voldoende bewezen, dat het hun niet om den gods
dienst maar om de macht gaat528). En in het derde deel houdt Van 
Meerbeeck een lang requisitoir tegen de Franschen om Spanje en 
den koning te verdedigen ; want zij helpen de Hollanders, de ketters, 
terwijl Spanje toch de steunpilaar is van den katholieken gods
dienst B29). 

Tot vervolgen op den „Mercurius" is het, om welke reden dan 
ook, nooit gekomen. In 1627 richtte Adriaan van Meerbeeck zich in 
een request tot de infante, waarin hij vroeg om een tegemoetkoming 
in de groóte kosten, die het drukken had medegebracht. In October 

И 6 ) T.a.p., biz. 44. Van Meerbeeck polemiseert nog meer, doch nieuwe argu
menten voert hij feitelijk niet meer aan. 

527) T.a.p., blz. 145; 86; 126. 
52β) T.a.p., II, blz. 9; 163. 
5ïB) T.a.p., Ill, Frankrijk, blz. 28-34. 
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1627 schonk de regeering hem 240 vlaamsche ponden 630) die nog 
in dezelfde maand werden uitbetaald 531). 

Hiermede zijn wij aan het einde van het polemisch-historiogra-
phisch werk van Adriaan van Meerbeeck. Wij hebben het eenigszins 
uitvoerig moeten behandelen, omdat wij tegelijk de bewijsstukken 
voor onze meeningen wilden aanbrengen. Van Meerbeeck schrijft om 
de Spanjaarden tegen de felle aanvallen van Van Meteren en Bau-
dartius te verdedigen en om de gelegenheid te hebben de theorieën 
der opstandelingen na het uitbreken van den oorlog te weerleggen. 
Wij vernemen van hem dezelfde argumenten, die wij reeds meer 
hoorden: de opstandelingen met Oranje aan het hoofd zijn de schul
digen; zij verhinderen den vrede, zelfs nog in 1621. Filips is de 
natuurlijke vorst, die zijn gebied krachtens historisch verworven 
rechten bezit en die terecht het geloof wil handhaven, waarin hij is 
gedoopt en dat hij bezwoer. De Staten-Generaal hebben onrecht
matig de heerschappij aan zich getrokken. En in het godsdienstige is 
het standpunt van den katholieken Van Meerbeeck al vanzelf dui
delijk. 

Toch is hij niet zoo fel pro-spaansch als men misschien zou denken. 
Hij heeft zijn standpunt bepaald volgens het inzicht, dat zijn ver
stand hem verschafte. Het recht is aan Filips' zijde, dus staat hij 
daar ook, mede omdat de Spanjaarden het katholicisme verdedigen. 
Van Meerbeeck was een humanistisch geschoold man, die meermalen 
de klassieken citeert. Als zoodanig laat hij hier en daar wat min
achting doorschemeren voor de ideeën van den tegenstander. Over 
het algemeen echter is de toon in de „Chroniicke" niet zoo heftig 
als in den „Mercurius". Van Meerbeeck doet zich voor als een be
zadigd persoon, die echter op zíjn recht en dat van anderen staat. 
Wanneer dat wordt aangetast, schiet hij ineens recht en weet te 
spreken. Daardoor heeft de „Mercurius" nog waarde als tijdsbeeld, 
niet vanwege de berichten, die wij alle van elders kennen. De plaats 
van de „Chroniicke" gaven wij reeds aan: een in het nederlandsch 
geschreven algemeene geschiedenis ten behoeve van de katholieken, 
die anders alleen Van Meteren e.d. hadden. Want naast de latijnsche 
werken van Beyerlinck en Haraeus was daarvoor toch nog wel plaats. 
En ten slotte mag men niet vergeten, dat de „Chroniicke" uitstekend 
past in het kader van de algemeene actie tegen Van Meteren in de 
zuidelijke Nederlanden. 

530) Dit request is gepubliceerd door A. PINCHART : Archives des arts, scien
ces et lettres 3 (1881), blz. 69-70. Hij geeft niet op, waarvandaan hij het stuk 
heeft. Wij troffen het aan te Brussel, Alg. Rijksarchief, Papiers d'État et de 
l'Audience, no. 2657. 

β 3 1) Registres, journaux... (vgl. nt. 516), fol. 265v. 
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§ 8: H E T EINDE. 

De „Аппаіез Ducum Brabantiae" van Franciscus Haraeus vormen 
met den „Nederlandtschen Mercurius" van Van Meerbeeck de laatste 
publicatie in het Zuiden over de geschiedenis van den opstand. Wat 
na 1623 nog volgt, is ofwel in het algemeen van weinig belang ofwel 
gepubliceerd door Spanjaarden en Italianen. Er berusten nog wel 
handschriften in de bibliotheken, doch hun getal is — voor zoover 
wij er terloops een onderzoek naar instelden — niet bijzonder groot, 
vooral wanneer men daarmede den vloed van geschriften vergelijkt, 
die ter zelf der tijd in het Noorden blijft stroomen. 

De historiografie in de waalsche gewesten levert slechts een aantal 
werken van gewestelijken of localen aard. Zoo schreef b.v. de Jezuïet 
Jean Buzelin uitvoerige „Annales Gallo-Flandriae" 532). Buzelin was 
in 1571 te Kamerijk geboren en had te Douai gestudeerd. In 1590 
trad hij in de Orde der Jezuïeten. Hij overleed te Rijssel in 1629 533). 
Zijn boek handelt over de geschiedenis van Wallonië van den romein-
schen tijd af tot het jaar 1610. Over wat daarbuiten voorvalt, den 
oorlog in zijn geheel, hoort men niet veel bij hem, omdat Gallo-Flan-
dria weinig door den strijd werd beroerd. Dat was trouwens ook niet 
de bedoeling van den schrijver 534). Wel geeft Buzelin een uitvoerig 
verhaal over de woelingen en relletjes in het Zuiden gedurende de 
eerste jaren van den opstand. Men leest tal van onbekende bijzonder
heden, die hij put uit handschriften, welke hij klaarblijkelijk in 
kloosters of andere plaatsen van behandelde steden vond. Heel veel 
deelt de schrijver mede over de werkzaamheid der Jezuïeten te 
Douai, waarover hij verschillende manuscripten citeert535). Boven
dien kent hij onuitgegeven werken van reeds door ons besproken 
schrijvers. Hij citeert de „Annales" van Philippus Meyerus, dien hij 
zeker persoonlijk gekend heeft. Meyerus overleed pas in 1637 530) en 
men mag aannemen, dat hij zelf zijn handschrift bewaarde en uit
leende aan Buzelin. Dan is daar de „Histoire" van Renon de France, 

н г ) J. BUZELIN: Annales Gallo-Flandriae... Duaci, 1624. 
β 3 ϊ ) PAQUOT, t.a.p., II , biz. 418-420. 
53*) Nadat hij heeft verhaald, dat Don Juan Namen heeft verrast, verklaart 

hij : „Quantum hoc bellico tumultu mali uniuersum tolerarit Belgium, non est 
mei hoc loco instituti referre. Ad Gallo-flandriam ea quae pertinent dum me-
morabo, ex iis cognitum satis lector habebit, quam id bellum fortunis, corpori-
bus, et animis funestum fuerit" (blz. 555 D). 

5 3 5) Wij noteerden b.v. de „Reg. Senat. D u a c " ; de „Mon. Mss. D u a c " ; een 
„Liber Ms. Duac" . 

•») BUZELIN, t.a.p., blz. 466, a\ 1486; blz. 569, a\ 1578. Vgl. boven, nt. 146. 



265 

die in 1613 was voltooid 537). Een plaats van overwegend belang voor 
het verhaal van de krijgsbedrijven in de waalsche gewesten neemt 
het geschiedverhaal van een zekeren Wayemburg in, dat nog onuit
gegeven was 53S). Ten laatste mogen wij niet vergeten te vermelden 
de „Mémoires de la guerre civile des Pays-Bas" van Pontus Payen, 
waarvan copieën berustten o.a. te Rijssel en Douai 5 3 Я ). Andere bron
nen zijn de gewone auteurs over den opstand, zooals Florentius van 
der Haer, Michael ab Isselt, Franciscus Haraeus, Pieter Opmeer, 
Laurentius Beyerlinck, Willem Baudartius en Francesco Lanario. 
Omdat Buzelin zich niet bezig houdt met den oorlog in het algemeen, 
schrijft hij daarover zonder passie. Persoonlijke opmerkingen ver
nemen wij niet van hem. Alles bijeengenomen zijn de „Annales Gallo-
Flandriae" door het gebruik van zoovele handschriften — wij noem
den slechts wat voor ons doel nuttig is — zeer zeker niet van belang 
ontbloot, vooral wanneer men belangstelling zou hebben voor de ge
beurtenissen in de waalsche gewesten. 

Van zeer weinig beteekenis voor de geschiedenis van den opstand 
in zijn geheel is de „Histoire des choses plus mémorables" van Pierre 
Colins 540). Schrijver was geboren in 1560 te Enghien. Hij studeerde 
te La Fère in Picardie, te Leuven en Bourges. In 1580 ging hij terug 
naar de Nederlanden, waar hij bij Parma in dienst trad. Na het beleg 
van Antwerpen te hebben meegemaakt, werd hij baljuw van zijn 
geboortestad. In 1598 ging hij nog als gezant naar Frankrijk, waar 
hij de onderteekening van den vrede van Vervins bijwoonde. Sinds
dien hield hij zich weinig met politiek bezig. Hij overleed op 86-jari
gen leeftijd in 1646. Colin's boek is feitelijk een geschiedenis van 
het geslacht Enghien. Bij ieder lid vertelt hij de voornaamste ge
beurtenissen, die in zijn tijd in Europa hebben plaats gehad. Zoo 
deelt hij ook een en ander mede over Frankrijk en de Nederlanden. 
Veel heeft hij zelf gezien of van ooggetuigen gehoord. Hij zou het 
niet aangenomen hebben, dat Balthasar Gerards tijdens de terecht
stelling geen teeken van pijn heeft gegeven, als niet twee geloof
waardige mannen, die er zelf bij aanwezig waren geweest, het had-

537) T.a.p., blz. 519, а'. 1560. 
s a 8) Buzelin citeert deze „Comment. MS." zeer dikwijls. Wie die Wayem

burg is, hebben wij niet kunnen achterhalen. Mogelijk is deze Wayemburg de
zelfde, die kapitein is te Rijssel, afkomstig uit het geslacht Warnesse. Zijn 
broer Wamesius is schepen te Rijssel. Beiden behooren tot de voorname bur
gerij van deze stad (t.a.p., blz. 560 С ; 569 D ; 571 D). 

e s e) T-a-p., blz. 532. 
640) Wij gebruikten de eerste editie van Mons, 1634. De tweede herziene 

druk van Tournay, 1643, is niet in ons land aanwezig. 
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den gezien (biz. 557-558). Bij het lezen van den tijd, die ons inter
esseert, krijgt men sterk den indruk te doen te hebben met mémoires 
van een oud-officier, die zich allerlei meer of minder schokkende 
kleinigheden weet te herinneren. Het zijn allemaal los aan elkaar 
gevoegde bijzonderheden; een geregeld verhaal is er niet uit ont
staan. De mededeelingen van Colins zijn wel aardig om het krijgs
leven te leeren kennen, doch meer ook niet. Dikwijls maakt de schrij
ver moraliseerende opmerkingen. Aan het einde van zijn boek volgen 
eenige voorbeelden van de lotswisselingen der fortuin: hoe men ge
rekend kan worden onder de grooten en machtigen dezer aarde en 
toch ellendig zijn leven beëindigen. Buiten het hier genoemde is nog 
het eenige, voor ons doel belangrijke, wat wij aanteekenden uit zijn 
geschiedboek, dat Colins Alva den schuldige acht aan den opstand 
en over den ijzeren hertog niet te spreken is (blz. 509-510) B41). 

Te Enghien, waar Colins baljuw was, werd in 1586 Nicolaas Bur-
gundius geboren. Hij ging te Leuven artes en rechten studeeren. Hier 
werd hij de beste leerling van Erycius Puteanus. Deze had een eigen 
academie opgericht, om de welsprekendheid te beoefenen. Daar sprak 
Burgundius in 1611 een redevoering uit „De gradibus ad eloquen-
tiam". Voor hem is — zooals voor alle humanisten van zijn tijd — 
de eloquentie de natuurlijke voltooiing van de menschelijke persoon
lijkheid en een waardige kroon van de wijsheid 542). Nadat Burgun
dius licentiaat in de rechten was geworden, werd hij advocaat te 
Gent. In deze stad raakt hij vanzelfsprekend bevriend met de daar 
wonende geleerden zooals Lummenaeus a Marca. In 1627 werd hem 
op grond van zijn rechtsgeleerde studiën verzocht te Ingolstadt een 
professoraat op zich te nemen. Nog in het zelfde jaar behaalde Bur
gundius den doctorstitel en werd hij verheven tot staatsraad en his
toriograaf van den beierschen keurvorst, In 1639 keerde hij terug 
naar de Nederlanden, waar hij lid werd van den Raad van Brabant. 
Als zoodanig overleed hij 4 Januari 1649 te BrusselB13). 

541) Het hier volgende oordeel van L,. van der Essen spant de verwachtingen 
over het boek van Colins toch wel te veel : „Pour le gouvernement du prince 
de Parme aux Pays-Bas, l'oeuvre de Pierre Colins est des plus utiles, car elle 
contient nombre de renseignements pittoresques qu'on ne trouve nulle part 
ailleurs et qui proviennent de témoignages de première main. Le caractère mo
déré de Pierre Colins, qui parle des événements avec infiniment de philosophie 
et sans passion, rend encore plus précieuse la possibilité d'utiliser son oeuvre 
pour l'histoire d'Alexandre Farnese". Zie VAN DER ESSEN : Al. Farnese, I, 
blz. XXII-XXIII. 

54!!) SIMAR, t.a.p., blz. 154-155. 
543) Aldus BRITZ in Biogr. Nat. Belg., s.v. Bourgogne. 
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In 1621 verzocht kanselier Peckius, die tevergeefs bij Puteanus 
had aangedrongen op het publiceeren van een geschiedboek over de 
Nederlanden, aan Burgundius om zulk een werk te gaan ondernemen. 
De rechtsgeleerde wilde niet weigeren en begon aan zijn taak 5 4 4 ) . 
Valerius Andreas deelt in 1623 mede, dat Burgundius het plan heeft 
een „Historia Belgica" te schrijven, waarin hij niet alleen belegerin
gen, veldslagen, verdragen en gebeurtenissen behandelt, doch ook 
listen, bedriegerijen, reden en oorzaken daarvan; want deze zijn in 
het bijzonder de voornaamste deelen en wetten der geschiedenis 5 4 5 ) . 
Dit pragmatische was het, dat opviel toen een deel van de „Historia" 
— n.l. het „Voorspel" van den opstand — in 1629 was verschenen. 
Den 27sten Maart 1629 zond Burgundius vanuit Ingolstadt aan zijn 
vriend Gevaerts te Antwerpen zestig exemplaren 5 4 β ) , waarvan ont
vanger er een zes- of zevental mocht uitdeden aan sommige kennis
sen, zooals Miraeus en Hemelarius B 4 7 ) . Eenige maanden later, 31 Juli 
1629, stuurde Gevartius een brief naar zijn vriend Jacques Dupuy, 
advocaat te Parijs, waarin hij zegt, dat Dupuy het geschrift van 
Burgundius wel door bemiddeling van Willem Grotius, broer van 
Hugo, zal hebben gekregen. Hij vindt, dat er tot nu toe over dit 
onderwerp niets méér diepgaand is gepubliceerd, hetzij men het ge
wicht van redenen en oorzaken zou willen beschouwen, ofwel de sier
lijkheid van den stijl, die geheel is geïnspireerd op de trekken van 
Tacitus548). Den loden Augustus 1629 antwoordde Dupuy, dat 
Grotius hem inderdaad het boek had gebracht „dont il [Grotius] 
vous remercie et fait grand cas pour les qualités que me marque 
il retrouver en cet autheur" 540). Hooft oordeelde gunstig over Bur
gundius, wat betreft den inhoud van diens werk. Den vorm kon hij 
minder apprecieeren : hij is van oordeel, dat schrijver wel Tacitus' 

5 ") T.a.p. 
6*5) ANDREAS, t.a.p., ed. 1623, biz. 618 : „Meditatur Historiam Belgicam : in 

qua praeter obsidiones, pugnas, pacta, eventusque, tractat artes, fraudes, ratio-
nem, causasque eorumdem; quae vel potissime sunt historiae partes ac leges". 

546) De Ie editie is te Antwerpen en Ingolstadt, 1629; de 2e te Ingolstadt 
1633, die wij gebruiken. Bovendien noteerden wij een 3e uitgave te Hall , 1708. 

547) Brussel, Kon. Bibl., Cod. 5988 = Brieven aan J. С Gevartius, fol. 14 r. 
6 4 θ ) „Ad Historiam vero Burgundi nostri quod spectat, nihil hactenus in eo 

argumento accuratius produsse existimo, sive Rationum et Caussarum pondera, 
seu styli elegantiam, ad Taciti lineamenta omnino expressam" ( H o c , t.a.p., biz. 
206-207). 

5 4 e ) Brussel, Kon. Bibl., Cod. 5988 = Brieven aan J. С. Gevartius, fol. 118 r. 
Vgl. MULLER, t.a.p., biz. 115. 
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stijl nabootst, doch niet de kern ervan te pakken heeft 5 δ 0 ). 
Het was geen toeval, dat Burgundius Tacitus' welbekende kort

heid van zeggen imiteerde. Te Leuven was het vooral Justus Lipsius, 
die als heraut voor een ware Tacitus-vereering was opgetreden. Lip
sius' opvolger Puteanus had meer oog voor wéinig-zeggende rheto-
riek. Van hem nam Burgundius den fijnen smaak voor een weiver
zorgden stijl over. Hij had een zeer groóte bewondering voor zijn 
leermeester, zóó zelfs, dat hij hem copieerde zonder het zelf te mer
ken. Puteanus oordeelt, dat het geschrift van Burgundius met zorg 
is bewerkt en dat de stijl zuiver is, afgezien van eenige kleine smet
ten; doch één fout van den auteur is, dat hij teveel nabootst. Hij 
noemt dan eenige zinnen uit de opdracht van de „Historia Belgica", 
die met dedicaties van zijn eigen werken overeenkomen551). Maar 
ook de inhoud van Tacitus kon Puteanus, en mét hem Burgundius, 
bekoren. De beroemde Leuvensche hoogleeraar acht de geschiedenis 
nuttig om voorbeelden voor de politiek te leveren. Wil iemand zich 
met de historie bezig houden, dan leze hij — naar zijn voorschrift — 
vooral Seneca, die een zuivere en verheven moraal vereenigt met een 
brillanten stijl; vervolgens Tacitus, die iemand leert wijs te leven en 
handig in de politiek te zijn en ten slotte Plutarchus, die een uit
stekend moralist en fijn politicus is552). In Bentivoglio bewonderde 
Puteanus vooral den kernachtigen stijl en de „politica prudentia". 
Het kan daarom geen verwondering wekken, dat ook Burgundius 
dit laatste in de geschiedenis zocht. Het verschil tusschen meester 
en leerling is echter gelegen in het feit, dat Burgundius welbewust 
in zijn „Historia Belgica" Tacitus imiteerde om vorm én inhoud, 
terwijl Puteanus in zijn geschriften steeds Julius Florus als navol-
genswaardig voorbeeld voor oogen hield. Tacitus nu was in de eerste 
helft der 17de eeuw „de geschiedschrijver bij uitnemendheid voor 
allen, die de geschiedenis zagen als de „magistra vitae" in dezen 
bijzonderen zin, dat zij moest verschaffen de voorschriften voor de 
raison d'état" 5 б 3 ) . Hiermede is wel voldoende verklaard wat Bur
gundius met zijn „Historia Belgica" beoogde en hoe hij er toe kwam 
Tacitus na te volgen. 

In de opdracht van het boekje aan Maximiliaan van Beieren zegt 

S 5 0) BREEN, t.a.p., blz. 66, nt. 5. J. D. M. CORNEUSSEN : Hooft en Tacitus. 
Bijdrage tot de kennis van de vaderlandsche geschiedenis in de eerste helft der 
17e eeuw. Nijmegen-Utrecht, 1938, blz. 34. 

«") SIMAR, t.a.p., blz. 155-156. 
ί Β 2) T.a.p., blz. 223 ; 135. 
5 5 3) CORNEUSSEN, t.a.p., blz. 17. 
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Burgundius, dat zijn patronus hier zal zien den strijd tusschen deugd 
en ondeugd en welk een ellende er is voortgekomen uit den onderlin-
gen haat en naijver der grooten, die hun vorst niet voldoende gehoor
zaamden. Aan de rampen der Nederlanden kan hij dan zien, hoe 
gelukkig zijn eigen onderdanen zijn. 

Men kan zeggen, wat men wil, — aldus Burgundius — de oor
zaken van al deze troebelen waren de ijverzucht en afgunst der hooge 
edelen. Eerst verdreven zij Granvelle, die hen bespotte en vertrapte. 
Door zijn vertrek kregen zij de teugels van het bewind in handen. 
Toen de koning hun zin niet deed en zij meenden, dat hij door de 
Spanjaarden van hen werd afgehouden, werden zij zeer verontwaar
digd over het feit, dat er menschen waren, die hen konden tegen
spreken. Dientengevolge waren zij in alles hardnekkig. En om te 
laten zien, dat zij gelijk hadden, wilden zij liever den staat ten onder 
laten gaan dan van meening veranderen. Waarachtig inderdaad, alles 
schrijf ik toe aan de afgunst van het volk. Toch schuif ik niet alles 
op schuld van de nieuwe bisdommen, de inquisitie en de plakkaten, 
waarover men toen ten zeerste vertoornd was. Dieper-liggende oor
zaken dreven de grooten tot hun misdaad. Woede en eerzucht hadden 
hen blind gemaakt. Zij bedienden zich van de inquisitie en de plak
katen als voorwendsel om hun plannen te verwezenlijken. Wie ziet 
niet, dat de plotselinge zinneloosheid der oproermakers had kunnen 
bedwongen worden, als er maar iemand het zwaard had getrokken? 
En om den wortel van alle kwaad aan te wijzen: de vrede had weelde 
met zich gebracht en hieruit kwamen hoogmoed en verachting van 
de godheid voort. Deze ondeugden waren het die den staat in het 
verderf stortten. En bovenal de goddelijke Voorzienigheid, die het 
verstand wegnam en berekeningen omver wierp om onze zonden te 
wreken 5 5 4). Deze woorden vertolken Burgundius' diepste overtui
ging. Tot tweemaal toe herhaalt hij, dat de rijkdommen voor het 
land nadeelig waren, waarbij nog kwam, dat de edelen op elkaar 
jaloersch werden en besmet waren met hebzucht en begeerlijkheid 5 5 5 ) . 

Het geheele eerste boek behandelt de „privata odia" 6 5 β ) van 
Oranje, Egmond en Hoorne tegen Granvelle. Alles gebeurde, omdat 
deze heeren het liefst zelf de macht in handen hadden 6 6 7). Burgundius 

5 M) BURGUNDIUS : Historia... Ingolstadii, 1633, blz. 155-156. 
555) T.a.p., blz. 31 ; 58-59. 
65e) Burgundius begint het tweede boek aldus : „Hactenus quidem adhuc pri

vata odia videri poterant, sequens tarnen furor anno 1564 exordium coepit" 
(blz. 57). 

e " ) Ta-p., blz. 17-19; 20-21; 24-25; 33. 
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beschouwt vooral Willem van Oranje als aanstoker van de troebelen. 
Voortdurend schuift hij den diepen toorn en naijver van den Prins 
ten opzichte van Granvelle op den voorgrond (b.v. blz. 37). Oranje 
geeft leiding aan de edelen, die tegen Granvelle zijn. In tegenstelling 
met vele adellijke heeren was hij niet trotsch en wist hij het volk op 
zijn hand te krijgen. Hij was gewoon „niets ondoordacht te zeggen, 
uitstekend te veinzen, het eene duidelijk te laten merken, het andere 
in zijn hart verborgen te houden en zelfs het veiligste te vreezen". 
Zoo is het ook te begrijpen, dat de Ligue door Oranje was opge
richt 5 Б 8 ) . Steeds staat de prins bij Burgundius op den achtergrond 
van het tooneel. Hij treedt nauwelijks naar voren, doch is niettemin 
alomtegenwoordig. 

Burgundius heeft, behalve voor Oranje als oorzaak van den oor
log, ook oog voor de godsdienstkwestie. Hij beschrijft kort den groei 
der ketterij, wier aanhangers zich tegen de bisschoppen keeren. Reeds 
hadden hier en daar relletjes plaats, die voorboden waren van wat 
komen ging. Doch de Nederlanders begrepen de voorteekenen niet 
en bleven hardnekkig; zij wilden den godsdienst tóch veranderen 559). 
Toen de hooge adel niet meer naar wetten luisterde en iedere rem 
miste, sloten zich de predikanten bij hen aan. De stroom der mis
daden nam steeds toe, daar ieder geneesmiddel ontbrak. En deze ge
beurtenissen drukten als een zware last op den naam der hooge edelen, 
als bevalen zíj de misdaad. In zulke wanorde kon de ketterij zich 
gemakkelijk verspreiden. Vooral, daar de echtgenooten van vele hee
ren kettersch waren. Zoo begon men langzamerhand de strengheid 
der wetten af te keuren en op verandering aan te dringen. De adel 
schiep behagen in wanordelijkheden, die plaats vonden. Zelfs Lode-
wijk van Nassau, „fax, et turbo sui saeculi", begon er zich mee bezig 
te houden. Zonder huis, zonder familie, zonder goederen had deze 
man al zijn zinnen gezet op troebelen (blz. 61-66). Tot bestrijding 
van die ketterij diende de inquisitie, waarover Burgundius uitvoerig 
uitweidt (blz. 91-106). De stadhouders weigerden om hulp te ver
kenen aan deze instelling. Zij rieden Margaretha gematigdheid aan 
en zij volgde dien raad. Zooals uit de daarop volgende gebeurtenissen 
wel bleek, was dit heel onverstandig (blz. 109-111). Vervolgens sloot 
de adel een compromis om den staat in het verderf te storten (blz. 
112-113). De leden van deze samenzwering waren schuldig aan den 
beeldenstorm 5 β 0 ) . 

B58) T.a.p., blz. 45-47; 48; 53. 
6 5 9) T.a.p., blz. 38-42. 
5 β 0) T.a.p., blz. 205 ; vgl. FRUIN : V.G., II, blz. 69. 
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Men ziet uit deze tweede hoofdpunten van Burgundius' boek wel, 
dat schrijver op katholiek standpunt staat. Hij stelt zich aan de zijde 
van den wettigen vorst; hij verdedigt Filips Ι Ι 5 β 1 ) . Fruin oordeelt 
Burgundius „een waarheidlievend en geen onkritisch schrijver", die 
echter achterdochtig i s 5 0 2 ) . Het laatste gedeelte van dit zeer juiste 
oordeel is te verklaren, wanneer men denkt aan de navolging van 
Tacitus, dien de auteur van de „Historia Belgica" voor oogen had. 
Tacitus immers zocht steeds de geheime gedachten van zijn personen 
te achterhalen. Wij zagen, hoe Burgundius juist daarop den nadruk 
legt, ja hoe zijn geschiedbeschouwing geheel eenzijdig in die rich
ting gaat. Alles zocht hij te verklaren uit ijverzucht en eigenbaat. 
Blok vindt, dat hij „in onpartijdigheid niet zoo hoog" staat als Flo-
rentius van der Haer 5 0 3 ) . Burgundius zelf verklaart, dat hij schrijft 
„sine amore, sine odio partium, quibus hactenus vitiis laboratum est". 
Vele auteurs leden aan een slechten stijl, nog meer anderen aan 
onbekendheid met het bijzonder eigene van streek, volk en staat ; de 
meesten echter waren door hun godsdienst ofwel al te zeer verbitterd 
ofwel al te zeer vreesachtig. Hem zelf echter wordt de vrijheid niet 
ontnomen door den eerbied voor het heilige, dien hij van zijn ouders 
heeft geleerd5 6 4). Hij weet dat, hoe hij ook zal schrijven, de haat 
hem bedreigt 5 8 5). 

In de algemeene lijnen en opvattingen der katholieken brengt 
Burgundius geen nieuwe gezichtspunten naar voren. Wel heeft hij 
vele kleine bijzonderheden, die men elders niet aantreft. Het nieuwe 
is bij hem vooral de behandeling van de stof en het gebruik maken 
van tot dan toe onbenutte bronnen. Naar eigen zeggen — in een 
voorwoord tot den lezer — gebruikte hij de papieren van Viglius om 
te weten wat er in de nederlandsche Raden was voorgevallen en 
„Commentarli" van Charles de Tisnacq voor de spaansche Raden. 
Bovendien heeft hij alle brieven doorgelezen, die tusschen Filips en 
Margaretha waren gewisseld. Wij hebben tot nu toe geen reden aan 
deze mededeeling te twijfelen. Er blijkt eens te meer uit, dat de 
regeering gaarne de archieven opende om een geschiedenis der Neder
landen te kunnen laten publiceeren. Een andere bron noemt Bur
gundius ook nog, n.l. Conestaggio, dien hij beschuldigt van een leugen 
ten nadeele van Alva. Hij wijst hem terecht met behulp van het 

ï 6 1) T.a.p., blz. 202. 
562) F R U I N : V.G., I I , blz. 69. 
ί β β ) BLOK, t.a.p., I I , blz. 674. 
5 β 4 ) BURGUNDIUS, t.a.p., blz. 7-8. 
5 e s ) Ta.?., blz. 113. 
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„commentarius" van De Tisnacq566). En de beschrijving van Alva's 
leger heeft hij ongetwijfeld uit Bernardino de Mendoça geput587). 

De „Historia Belgica" werd, naar het schijnt, nogal gelezen. Dat 
bewijst wel de snelle herdruk, alsmede het feit dat de Antwerpsche 
uitgever Balthasar Moretus in 1634 een request indiende, waarin hij 
zeide: „plusieurs personnes désirent une nouvelle et plus correcte 
édition". En daar het werk reeds door de censoren H. Calenus en 
A. Loverius was doorgezien, verzocht hij, wijl het onderwerp voor 
dezen tijd zeer geschikt was, het boek te mogen herdrukken met een 
octrooi voor 10 jaren. De regeering stond zulks toe 5 β 8 ) . Er is echter 
nooit iets van gekomen. Dan willen wij nog wijzen — om van anderen 
te zwijgen — op den apostolischen vicaris Jacobus de la Torre, die 
in 1656 in een verslag naar Rome Burgundius citeerde 5 β θ ) . 

Met Burgundius hebben wij feitelijk den laatsten historicus van 
katholieke zijde tot 1648 over den opstand behandeld. Wij willen nu 
nog even onze aandacht wenden tot eenige publicaties, die men zeker 
niet tot de historiografie kan rekenen, doch die niettemin invloed 
hebben gehad. Aan den inhoud van die geschriftjes kan men ook zien, 
dat de geschiedschrijvers wel degelijk gelezen zijn en sporen hebben 
nagelaten. 

In 1624 verscheen voor het eerst de „Veridicus belgicus, sive civi-
lium apud Belgas bellorum initia...". Schrijver was de beroemde 
Jezuïet Carolus Scribani670), in dat jaar woonachtig te Brussel. Hij 
was daar in 1651 geboren en was van moederskant een neef van 
Laevinus Torrentius. Hij studeerde te Keulen en trad in 1582 bij de 
Jezuïeten in. In de nederlandsche provincie der Orde bekleedde hij 
belangrijke ambten. Van 1598-1613 was hij rector van de groóte 
school te Antwerpen. Van 1613 tot 1619 was hij provinciaal, in welke 
hoedanigheid hij tal van huizen stichtte. En van 1619 tot 1625 was hij 

566) T.a.p., blz. 277. Burgundius doelt klaarblijkelijk op een soort gedenk
schriften van De Tisnacq. Wij hebben hieromtrent niets gevonden. H. CONË-
STAGGIO schreef : Delle guerre della Germania inferiore. Parte prima, divisa in 
dieci libri. In Venetia, 1614. Het tweede deel is nooit verschenen. 

6 β 7) buRGUNDius, t.a.p., blz. 352. 
5 β 8) Brussel, Alg. Rijksarchief, Conseil Privé, Rég. Esp., carton 1278. 
5ΘΒ) ARCHIEF.. . GESCH.... AARTSBISDOM UTRECHT 10 (1882), blz. 108. 
S 7 0) Het boekje is ook vertaald (KNUTTEL, t.a.p., no. 3609) en vermeerderd 

uitgegeven (t.a.p., no. 3678; 3743 a) en eveneens in het duitsch overgezet (t.a.p., 
no. 3610). Wij hebben een herdruk van het oorspronkelijke uit het jaar 1626 
(t.a.p., no. 3678) vergeleken met de vermeerderde editie van 1627 (t.a.p., no. 
3743a). 
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rector van het college te Brussel. Daarna werd hij naar Antwerpen 
gezonden, waar hij in 1629 overleed 571). 

Scribani begint met een opsomming te geven van de voortreffelijke 
hoedanigheden der landvoogden van Alva af tot en met Albertus. 
In zeven punten somt hij fouten van Alva op, doch daartegenover 
kan hij zeven goede eigenschappen stellen, die wel haast grooter 
waren dan zijn slechte 572). Vervolgens behandelt Scribani de vraag, 
waarom de koning met zulke aanvoerders de Nederlanden dan niet 
heeft kunnen onderwerpen. Hij geeft een uitvoerige opsomming van 
de macht der Bourgondische gewesten, wat zij zooal opbrengen en 
hoe veel de oorlog wel kost. Ook roemt hij de onbuigzaamheid en 
flinkheid der Nederlanden573). Na aangetoond te hebben, dat de 
spaansche koning er niet in kan berusten, dat de opstandelingen zich 
van hem afscheuren, geeft schrijver de middelen aan, die zijns in
ziens tot de overwinning kunnen leiden. Voorop sta dan, dat men 
godvreezend is, dan zal God zeker helpen. Onze vorst is inderdaad 
zeer vroom en al zijn onze zonden zeer groot, wij mogen daarom 
Gods hulp verwachten. Vervolgens dient men het leger eens grondig 
te hervormen o.a. door er een strenge tucht in te voeren en de soldij 
regelmatig te betalen. Scribani zet uitvoerig uiteen, hoe men op een 
eenvoudige manier aan geld kan komen om de krijgsoperaties te be
kostigen. Laat b.v. ieder burger van het geheele Rijk, koloniën inbe
grepen, jaarlijks één soldaat onderhouden, dan bezit de koning een 
reuzenleger! Een uitstekend middel om den vijand te onderwerpen is 
ook: zijn handel afsluiten. De mogelijkheid hiertoe bestaat zeer wel, 
want voor den kamergeleerde Scribani is niets eenvoudiger dan de 
Straat van Gibraltar te sluiten, de schepen van de Oost-Indische 
Compagnie op te vangen door een vloot op St. Helena te station-
neeren, den handel op Groenland stil te leggen door de Basken zonder 
uitzondering vergiffenis te schenken, want dan helpen zij de Hollan
ders niet meer bij de walvischvangst, en de acht schepen, die jaarlijks 
naar Moscou varen, te onderscheppen574). Het is wel interessant er 
even op te wijzen, dat deze zelfde ideeën van Scribanius in 1626 
voorkomen in de „Mercure François" 57B). Schrijver weet ook, hoe 

5T1) Zie het uitstekende artikel van V. BRANTS in de Biogr. Nat. Belg., s.v. 
5T2) Ed. 1626, blz. 5-27. In de uitgave 1627 is hieraan niets veranderd. 
578) Ed. 1626, blz. 27-35. In de editie 1627 veel uitgebreider, vgl. blz. 31-37. 
574) De handelsaangelegenheden zijn in de uitgave 1627 zeer veel uitvoeriger 

behandeld; het essentieele ervan komt ook voor in 1626. 
5T5) J. D. M. CORNELISSEN : Het Maas- en Rijnkanaal van 1626. In : Mede-

deelingen van het Nederl. Hist. Instituut te Rome 9 (1929), blz. 194. 
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de koning zich de daarvoor benoodigde schepen kan verschaffen: 
iedere provincie van het Rijk neme eenige vaartuigen voor haar 
rekening. Met zoo'n vloot kan men zich dan meester maken van de 
heerschappij ter zee en dat is afdoende voor den handel van de Repu
bliek. Scribani wil dan tegelijk een handelscompagie met tal van 
voorrechten oprichten, om het verkeer tusschen Spanje en de zuide
lijke Nederlanden te bevorderen. Daardoor komt er geld in het land. 
Het verkeer over de rivieren kan men gemakkelijk verhinderen voor 
het Noorden, wanneer men Rijn, Maas en Schelde met elkaar ver
bindt. De gedachte aan zoo'n kanaal kwam niet van Scribani, doch 
van Spinola, die er tevens een verdedigingslinie in zag. Het was een 
onderdeel van plannen om de noord-nederlandsche welvaart te ver
nietigen. Daartoe had men in 1625 reeds een verbod uitgevaardigd 
om handel te drijven met de Republiek 5 7 0 ) . In September 1626 begon 
men ook inderdaad aan het kanaal, doch het werd nooit voltooid. En 
ten slotte, na al de lange en uitgewerkte raadgevingen, volgt Scri-
bani's meest simpele oplossing van de moeilijkheden: steek de dijken 
door en laat Holland en Zeeland onder water loopen! Dan is de op
stand ineens uit! Na eenige overwegingen aangaande de europeesche 
politiek, eindigt Scribani zijn boekje5 7 7). 

Zooals men aan den inhoud kan zien, is dit pamflet niet een „ge
schiedenis van den nederlandschen opstand tot na het Bestand in 
anti-protestantschen geest", zooals Blok het uitdrukt 5 7 8 ). Het is 
heelemaal geen geschiedenis en het godsdienstig element komt er niet 
in te voorschijn. De „Veridicus Belgicus" bevat alleen plannen tot 
ondergang van den vijand; schrijver zoekt den oorlog vooral op eco
nomisch gebied te voeren en beroept zich voor de uitvoerbaarheid 
van zijn voorstellen telkens op voorbeelden uit de geschiedenis der 
Oudheid 6 7 0). 

Een geheel anders geaard boekje is de „Haeresis ac rebellio Hol-
landorum Guillielmo Principi Auriaco asserta", dat in 1644 van de 
hand van Jean de la Fosse te Brussel het licht zag 5 8 0 ) . Naar eigen 

" 6 ) T.a.p., blz. 193-196. 
S 7 7) In de uitgaaf 1627 zijn deze uitgebreider dan in 1626. In 1627, blz. 157-

165 is tevens een beschrijving van het bestuurslichaam der Republiek ingelascht. 
5 7 β) BLOK, t.a.p., blz. 673. 
i 7 9 ) Achter den „Veridicus Belgicus" bevindt zich een stuk, getiteld : „Apo-

calypsis Batavica" om stemming te maken tegen de Hollanders. Het werd in 
het Noorden, waar het verboden werd, weerlegd door P. Quesnel. Zie hierover 
J. BAX : Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw. Amsterdam, 
1940, blz. 201-204. 

6 8 0) Over den schrijver hebben wij niets gevonden. 
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verklaring schrijft deze, omdat in den laatsten tijd eenige boeken 
waren verschenen, die de ketterij en rebellie verdedigden en poogden 
het katholicisme, Filips II en de gehoorzaamheid der onderdanen te 
kleineeren. Bedoelde boeken zijn die van Hooft, Eremundus, Pers 
en De la Pise581). Hen treft het meeste dit verwijt, omdat zij niet 
alleen zelf dwalen, doch ook anderen verleiden. De auteur heeft zich 
tot schrijven gezet, nadat hij hen eerst met ongeveer twintig andere 
auteurs had vergeleken. Niemand moet erover verwonderd zijn, dat 
zij volgens katholiek recht ketters zijn en dat zij als opstandelingen 
tegen den wettigen vorst geen aanspraak kunnen maken op mensche-
lijk of goddelijk recht. Hij heeft de stof in twee deelen verdeeld. Op 
de eerste plaats zal hij den opstand beschrijven en vervolgens de 
misdaden der ketters en rebellen opsommen. Hieraan zal hij het oor
deel toevoegen van eenige schrijvers alsmede een klein tractaatje, 
waaruit zal blijken, dat Filips II door wettige erfopvolging de recht
matige heer der Nederlanden was. 

Het eigenlijke verhaal der gebeurtenissen van 1559 tot 1584 is in 
dichtvorm vervat. Na een uiteenzetting van den ongelukkigen toe
stand van „Belgica", komt Filips II ten tooneele. Hij zegt, dat hij 
zeer bezorgd is voor zijn gewesten. Hij zal niet dulden, dat de ket
terij van Luther en Calvijn, die in Frankrijk en Duitschland oorzaak 
is van veel ellende, ook de Nederlanden ongelukkig zal maken. De 
schuld van de beroerten ligt niet bij Margaretha van Parma, noch 
bij de „proceres summosque toparchas" ; zíj erkenden hem als koning 
en ieder probeerde hem zoo goed mogelijk te dienen. Ook het volk is 
niet schuldig. Slechts één draagt de volle verantwoording: 

„Unus es o Guillelme Comes, tu, tuque, tuique; 
Unus es istius próxima causa mali" (biz. 10). 

Dan blijft verder Oranje het middelpunt van het geschrift. „Belga" 
had niets liever dan het oude geloof. De edelen van het compromis 
moet men verdeelen in katholieken en niet-katholieken; de eersten 

5 β 1) Р. С H O O F T : Nederlandsche Historiën, 1555-1587. Amsterdam, 1642. 
EREMUNDUS was een schuilnaam voor J. GYSIUS : Oorsprong en Voortgang 

der Nederl. Beroerten. Leiden, 1616; Delft, 1626; in het latijn vertaald a ls : 
Origo et Historia Belgicorum tumultuum. Lugd. Bat., 1619; Amstelodami, 1641. 
Zie [F. VAN DER HAEGHEN,] Bibl. Belg., Ie série, s.v. Gysius. 

D. P. PERS : D'ontstelde Leeuw, of springader der Nederlandsche beroerten, 
van den jare 1560 tot het einde van 't jaar 1581. Amsterdam, 1641. 

J. DE LA P I S E : Tableau de l'Histoire des Princes et Principauté d'Orange, 
divisé en quatre parties selon les quatre races qui y ont régné depuis l'an 793. 
La Haye, 1638; 1639; 1640; 1641. 
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vragen mildere toepassing van de plakkaten, wat Margaretha toe
staat. Oranje is de man, die den opstand tegen koning en geloof 
verwekt en leidt (blz. 49). De la Fosse laat den Prins zeggen: 

„Exulet inde fides tot quae per saecula patrum 
Ritu, et jurata conditione stetit" (blz. 51). 

In 1581 werd Filips afgezworen, ofschoon de inquisitie weg was en 
de plakkaten gematigd waren! De inquisitie was trouwens in over
eenstemming met de oude gewoonten der Nederlanden. Omdat de 
koning de ketterij tegenging, werd hij zelf uit zijn rijk verdreven 
(blz. 52). Hierna volgt met aparte pagineering een lijst van mis
daden, heiligschennissen en eedbreuken van de zijde der geuzen; 
vooral de daden van Oranje worden opgenomen. Veel ervan is letter
lijk overgenomen uit het „Theatrum crudelitatum" van Richard 
Verstegen. Hierna komen een aantal ongunstige oordeelen van ver
schillende schrijvers over Willem van Oranje, ontleend o.a. aan Flo-
rentius van der Haer en Burgundius. En ten slotte hoort men een 
uiteenzetting van de feiten, die moeten bewijzen, dat Filips II op 
wettige wijze en geheel regelmatig de Nederlanden in zijn bezit heeft 
gekregen. 

Het geschrift van Jean de la Fosse diende derhalve om nog eens 
duidelijk vast te stellen, dat de spaansche koning wettig heer was 
van de Nederlanden en dat Oranje de eenig-schuldige was van den 
opstand tegen het gezag en het vah ouds gevestigde katholieke geloof. 

Een eenigszins andere strekking heeft de „Op-comste der Neder-
lantsche Beroerten", waarvan de eerste uitgave in 1642 was ver
schenen. Algemeen neemt men aan, dat de Jezuïet Augustinus van 
Teylingen, die sinds 1620 te Amsterdam werkte en zeer met Vondel 
bevriend was, de schrijver is van dit boekje. Nog in 1933 huldigde 
Pater Derks deze meening; hij beriep zich op zeventiende-eeuwsche 
biografische woordenboeken, zonder evenwel de bewijsplaatsen aan 
te halen582). Hij noemde — om ons te beperken tot de oudste der 
door hem gebruikte schrijvers — Alegambe en Sothwell. Philippus 
Alegambe S.J. publiceerde in 1643 te Antwerpen als vervolg op een 
soortgelijk werk, dat zijn ordebroeder Ribadeneira in 1608 had uit
gegeven, een „Bibliotheca scriptorum societatis Jesu". Hierin spreekt 
hij wel heel kort over Van Teylingen, doch noemt niet de pas-ver-
schenen „Op-comste" 583). Iets uitgebreider dan Alegambe is Soth-

582) K. J. DERKS : Hoe „een liefhebber der waerheydt" over Willem van 
Oranje dacht. I n : Hist. Tijdschrift 12 (1933), blz. 109-121. 

ses) p H ALEGAMBE : Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu. Antverpiae, 1643, 
blz. 51. Van Teylingen komt ook niet voor in de achterin geplaatste lijsten van 
pseudoniemen en de lijsten van historici (blz. 520 vlg.). 
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well, wiens werk in 1676 te Rome het licht zag. Hij is de eerste, die 
de „Op-comste" bij de andere boeken van Van Teylingen opsomt584). 
In 1688 neemt Witte dit bericht zonder meer over 585). Vanuit beide 
laatstgenoemde verzamelwerken verspreidde deze meening zich in 
andere biografische woordenboeken en vandaar in artikelen586). 
Zooals men ziet, stamt het auteurschap van Van Teylingen af van 
een niet-nederlandsch biograaf, die te Rome zijn werk uitgaf. Is deze 
man wel de meest geschikte om ons over een klein, onopvallend boekje, 
zooveel jaren nadat het is verschenen, in te lichten? Hij zelf geeft 
op, dat een editie van de „Op-comste" verschenen is te Keulen in 
1645, welk gegeven geheel fout is587). 

Het is ook merkwaardig, dat auteurs, die dichter bij den schrijver 
van de „Op-comste" woonachtig waren, niets van Van Teylingen 
weten te zeggen. De te Antwerpen levende Jezuïet Cornells Hazart 
publiceerde gedurende de jaren 1667 tot 1671 een vierdeelige „Kercke-
lyke Historie van de gheheele wereldt", waarvan het derde deel de 
„Historien van Nederlandt ende Engelandt" inhield. In de bronnen
lijst van dit deel citeert hij de editie 1642 van de „Op-comste" 
zonder schrijversnaam. In het werk zelf zegt hij : „ . . . 't is wonder 
dat ick lese by den onbekenden autheur van de op-comste der Neder-
lantsche beroerten..." (blz. 193, 1ste kol.). Ongeveer 1700 schreef 
een zekere Pieter Adriaansz. Adrichem van Dorp in de Republiek 
over zijn geslacht. In den loop van zijn verhandeling gebruikt hij 
ook de „Op-comste", uitgave 1646 5 8 8). Het feit, dat hij niet zegt, wie 
de auteur is, beteekent toch wel iets. 

Om deze redenen staat het auteurschap van de „Op-comste" voor 

584) N . SOTHUELUJS : Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu. Romae, 1676, 
blz. 97. 

6 β 5 ) Η . W I T T E : Diarium biographicum in quo scriptores saeculi post n a t u m 

Christi X V I I praecipui.. . Gedani, 1688, a 0 . 1665, 4 Aug. 
s 8 6 ) Zie V. P I A C C I U S : T h e a t r u m anonymorum et pseudonymorum. Hamburg, 

1708, I, blz. 503, no. 1956; F O P P E N S , t.a.p., I, blz. 113 (1739); Сн. G. J O C H E R : 

Allgemeines Gelehrten-lexikon. 4 dl. Leipzig, 1750-1751 ; IV, kol. 1080; D E W I N D , 
t.a.p., blz. 4 7 6 ; 590-592; H . J. A U ^ A R D : Augustinus van Teylingen's „Opcomste 
der Nederlantsche beroerten". I n : H e t Jaarboekje van J . A. Alb. Thi jm 53 
(1904), blz. 65-101 ; BACKER-SOMMERVOGEL, t.a.p., V I I , kol. 1955-1956 beroept 
zich op J. I. VAN DOORNINCK : Vermomde en naamlooze schrijvers. 2 dl. Leiden, 
1883-1885; I, kol. 365, die ook niet zelfstandig is. 

5 8 7 ) F O P P E N S , t.a.p., neemt het letterlijk van hem over. E r zijn vijf drukken 
aanwezig in de Nationale Bibliotheek te 's-Gravenhage, beschreven door ALLARD, 
t.a.p. ; BACKER-SOMMERVOGEL, t.a.p., noemt nog andere. 

ï 8 e) B I J D R . . . . GESCH. . . . BISDOM VAN HAARLEM 22 (1897), blz. 132; 138. 
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ons allerminst vast. Men bedenke bovendien, dat dit het eenige werkje 
van historischen aard zou zijn, dat Pater van Teylingen heeft gepu
bliceerd: al zijn andere boekjes hebben een godvruchtigen inhoud. 
Wanneer men nu ziet, welk een geweldig aantal historici de schrijver 
van de „Op-comste" doorgelezen heeft, om al de opgesomde misdaden 
van de door hem zoo verafschuwde geuzen te kunnen beschrijven, valt 
het moeilijk aan te nemen, dat een zoo buitengewoon ijverig priester 
als Van Teylingen zich al dat werk getroost zou hebben om een 
pamfletje te schrijven. Iemand van zijn geleerdheid zou de daarin 
neergelegde thesis wel op een andere manier hebben ontwikkeld, zon
der aan den smaak van het publiek iets te kort te hebben gedaan. Men 
zal betere bewijzen moeten aanvoeren dan alleen het bericht van 
Sothwell, om de meening te kunnen handhaven, dat Van Teylingen 
de schrijver van de „Op-comste" is. 

Wie is de schrijver van de „Op-comste" dan wel? In 1861 bekende 
een anoniem auteur in „De Godsdienstvriend", dat hij niet wist, wie 
het boekje zou kunnen hebben gepubliceerd. De aanduiding „door 
eenen liefhebber des waerheydts ende der zielen saligheydt" deed 
hem denken aan den Franciscaan Petrus van Steenberghe 5 8 e ) . Deze 
opmerking heeft men tot nu toe voorbij gezien en nog nooit onder
zocht. Van Steenberghe was van adellijke afkomst, geboren in de 
omstreken van Zutphen. Hij was een uitstekend predikant met groo-
ten invloed, die zijn leven echter in de zuidelijke Nederlanden door
bracht en belangrijke posten in zijn Orde bekleedde. Hij overleed in 
1660 te Diest en liet o.a. achter: „Het klein mondstopperken ofte 
den waerom der Catholyken tegen den waerom der anderghesinden. 
By een vergadert door een liefhebber der waerheyt ende der sielen 
saligheyt". Wanneer dit boekje verschenen is, hebben wij tot nu toe 
niet kunnen achterhalen en evenmin is het ons gelukt een of andere 
uitgave van Petrus Steenberghe in handen te krijgen, ofschoon een 
ander werkje van hem volgens Sanderus meer dan twintig maal her
drukt is 500). Daarom kunnen wij ook niet nagaan of Van Steen
berghe misschien historisch ingesteld is. Gezien de vele herinneringen 
aan Amsterdam en Haarlem, die in de latere drukken van de „Op-
comste" voorkomen, is het ook best mogelijk, dat men den samen
steller van het pamfletje in die richting moet zoeken. Aan de plaats 

5 β 9) De GODSDIENSTVRIEND 86 (1861), blz. 266, nt. 1. 

^00) Zie S. DIRKS : Histoire littéraire et bibliographique des Frères Mineurs 
de l'Observance. Anvers, [1885,} blz. 211-212; NIEUW NEDERU BIOGR. WOOR
DENBOEK, IX, kol. 1064-1065 ; A. SANDERUS : Chorographia sacra Brabantiae. 
T. III. Hagae Comitis, 1727, blz. 85. 
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van uitgave „Luik", „Munster" en „Keulen" heeft men geen houvast. 
Over den inhoud van het pamflet valt niet zoo heel veel te zeggen. 

In de voorrede spreekt schrijver de hoop uit, dat weldra allen mogen 
terugkeeren tot het ééne geloof, dat sinds menschenheugenis in de 
Nederlanden heeft bestaan. Daarom moet de lezer letten op het begin 
en de opkomst der troebelen om zich te houden aan de waarheid. 
Het pamfletje zelf bevat feitelijk niets anders als een zeer groot 
aantal gevallen van wreedheid, meineedigheid, willekeur en opstan
digheid van de geuzen, zoowel in de Nederlanden als elders in Europa. 
Zij berooven God van de Hem toekomende eer en den koning van 
zijn erflanden. „Veranderende hier mede beyde de hengselen des 
werelts / te weten / de religie ende de politie ; dat is / het kerckelijck 
ende wereltlijck regiment" (ed. 1642, blz. 186). Zij verdrijven den 
godsdienst, die hier al meer dan duizend jaren bestond en waarin 
allen gedoopt en gestorven waren en die Filips had gezworen te zul
len handhaven (blz. 1-2) ; zij voeren een nieuwe religie in, waarvan 
niets goeds kan komen. „Ende hebbende dese Landen haren Trouw 
aen Godt ende sijne Kercke ghebroocken : wat wonder ist datse hun
nen Heer ende Souvèreyn niet houw en trouw zijn gebleven?" (blz. 
202) 501). Het geheele betoog van den auteur „komt eigenlijk neer 
op de vraag: zouden zulke menschen, die zulke daden verrichten, u 
het ware geloof hebben aangebracht?" 5f)2) Daarom loopt het einde 
van het boekje uit op een apologie van het katholicisme, waarvoor 
schrijver in den loop van zijn redeneering al meer dan eens een lans 
had gebroken. Wat Oranje betreft : de auteur „insisteert op de uitin
gen van katholicisme bij den Prins om bij zijn lezers dieper vast te 
leggen, dat zijn overgang tot een ander geloof alleen te verklaren is 
uit politieke motieven. De eerzucht is bij den Prins de drijvende 
kracht geweest..." 503). 

Samenvattend, wat wij hier schreven, scharen wij ons aan de zijde 
van Nuyens, die verklaarde, dat de „Op-comste" niet den naam ver
dient van een geschiedenis der nederlandsche omwenteling in de 16de 
eeuw 594). De „Op-comste" is een historisch-polemisch geschriftje, 
dat op de lessen der historie wijst om zijn lezers tot de waarheid te 
leiden6Θ5) d.w.z. tot het katholieke geloof terug te brengen. Wat 

s e i ) Schrijver erkent ook niet de afzwering van Filips II. Hij geeft in den 
breede de argumenten weer, die een predikant daartegen aanvoerde (blz. 
132-149). 

5 8 2) ALLARD, t.a.p., blz. 97. 
s e 3 ) DERKS, t.a.p., blz. 121. 
5 9 4) W. J. F. NUYENS in de DIETSCHE WARANDE 8 (1867), blz. 238 nt. 
5 e s ) AIAARD, t.a.p., blz. 70-71. 
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betreft de wandaden der geuzen, doet de auteur dikwijls denken aan 
het „Theatrum crudelitatum" van Richard Verstegen, dien hij trou
wens eenmaal citeert en aan wien hij veel ontleent (blz. 151; 162-
164). De „Op-comste" is hiermede niet heelemaal gelijk te stellen, 
doch gaat wel in die richting. Het aantal gebruikte auteurs, zooals 
Bor, Flor. van der Haer, Burgundius, Florimond de Rémond, Van 
Meerbeeck, Meursius, Opmeer e.a. is verbazend groot. Zelfs wordt 
een beroep gedaan op archivalia uit Haarlem, Hoorn en Leeuwar
den ! Β θ β ) Wat de samensteller van de „Op-comste" ter staving van 
zijn stelling daarin zocht, stond toch niet aangestreept. Hij moest het 
moeizaam bijeengaren door grondige lezing. Ook gebruikt hij, zon
der haar te noemen, de „Onpartijdighe Verclaringhe" van Francis-
cus Verhaer (blz. 6; 22). Dit is voor ons een reden te meer om het 
auteurschap van Van Teylingen zeer ernstig in twijfel te trekken. 
Ook moet men de waarde van het boekje niet al te hoog aanslaan 6 β 7). 

Men ziet, dat er na het Bestand weinig verscheen op historisch 
gebied. Men kan slechts eenige pamfletten aanhalen, die het licht 
zagen met een polemisch doel. Zoo kwam het boekje van Scribani 
uit om de bevolking enthousiast te maken voor den oorlog tegen 
het Noorden. En Jean de la Fosse en de „Op-comste" verdedigen 
nog eens de stelling, dat Filips de wettige heer is van de Nederlanden 
en Oranje de schuldige aan den opstand; zij toonen nog eens aan 
wat voor misdadigers de geuzen zijn, die het aloude geloof verdreven. 
Dit alles ligt in de lijn van de ons bekende ideeën der katholieken. 
Men houde echter goed voor oogen, dat dergelijke geschriften slechts 
uitzonderingen gaan worden, want de polemiek is zeer aan het ver
slappen. Toch meende de Groningsche professor Martinus Schookius, 
dat het nuttig zou zijn stelling te nemen tegen zulk soort boekjes. 
Hij publiceerde daarom in 1647 een „Dissertatie historica... ex-
pendens Justitiam Belli Belgici" waarin hij zich, blijkens het voor-; 
woord tot den lezer, speciaal wil richten tegen de „Onpartijdighe 
Verclaringhe" van Verhaer, den „Mars Gallicus" van den Leuven-
schen hoogleeraar Cornells Jansenius en tegen Vernulaeus en Zy-
paeus 598). 

'·*) „Ex coss. Horaanis"; „ex coss. Harlem." etc. (blz. 27; 79). 
Sl") Het oordeel van ALLARD, t.a.p., blz. 73-74 is ernstig overdreven. 
5 β β) De „Mars Gallicus seu de Justitia armorum et foederum regis Galliae" 

was een antwoord op BESIAN ARROY : Questions décidées sur la justice des 
armes des rois de France, et l'alliance avec les hérétiques et les infidèles. Paris, 
1634. Men bedenke bij deze polemiek, dat in 1634 onderhandelingen gaande 
waren tusschen Frankrijk en de Republiek, die op 8 Februari 1635 leidden tot 
de bekende of- en defensieve alliantie van 's-Gravenhage. 
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Jansenius had in 1635 onder den schuilnaam „Armacanus" zijn 
publicatie in het licht gezonden om het ongeoorloofde aan te toonen 
van het verbond van een katholiek vorst met lieden, die als ketters 
en rebellen te boek staan. In dit werk werd nogmaals betoogd, dat de 
bewoners van de Republiek wederrechtelijk hun vorst hadden ver
laten en daarom opstandelingen waren en dat zij het oude geloof 
hadden afgezworen en dus als ketters waren te beschouwen. Tegen 
Jansenius schreef de Franschman Daniel de Priezac een „Vindiciae 
Gallicae", in 1638 te Parijs en Amsterdam gedrukt 5 8 e ). 

De rechtsgeleerde Franciscus Zypaeus richtte zich in hetzelfde jaar 
tegen de aanspraken van den franschen koning op de zuidelijke 
Nederlanden, zooals die werden voorgedragen door Jacques de Cas-
san 6 0 0 ) . Zypaeus wilde in een uitvoerig tractaat — waarvan de titel 
al voor zich zelf spreekt — diens beweringen weerleggen. ledere 
kwestie stelt hij met behulp van het romeinsche recht principieel, 
waarna hij de toepassing laat volgen. In den oorlog van Spanje tegen 
Frankrijk en de Republiek heeft de spaansche koning het recht aan 
zijn zijde. Een heel hoofdstuk wijdt hij aan de onrechtvaardigheid 
van den oorlog voor de Franschen en noord-Nederlanders, omdat 
Frankrijk een bondgenootschap met rebellen heeft aangegaan. De 
Spanjaarden komen slechts langzaam tot een oorlog, zegt hij, terwijl 
de Franschen direct naar het zwaard grijpen 8 0 1). In een aanhangsel 
hield hij zich nog bezig met de „Vindiciae" van De Priezac, met wien 
hij het niet eens was. 

Nicolaas Vernulaeus, evenals Jansenius professor te Leuven, had 
in 1637 een „Dissertatio... oratoria" gepubliceerd om het Noorden 

5 β β) D. DE PRIEZAC : Vindiciae Gallicae adversus Alexandrum Patricium Ar-
machanum. Parisiis, 1638; Amstelodami, 1638. In 1639 werd dit boek in het 
fransch vertaald. Zie LEXONG, t.a.p., II, no. 28724. 

6 0 0) J. щ CAS SAN : La recherche des droicts du roy et de la couronne de 
France sur les royaumes, duchez, comtez, villes et pais occupés par les princes 
étrangers, appartenans aux Roys tres-chrestiens par conquestes, successions, 
achapts, donations, et aultres tiltres legitimes, ensemble de leurs droicts sur 
l'Empire. Paris, 1632. Wij geven den titel, zooals Zypaeus zelf dezen noemt. 

^01) F. ZYPAEUS : Hiatus lacobi Cassani obstructus, Libri tres, quibus im
mensa illius omnem Europam scriptione absorbentis ambitio, nullo jure niti 
demonstratur, ditiones Belgicae Juri Regis Catholici asseruntur; foederum Re-
giorum vis atque virtus comprobatur, hodiernique denique belli Hispano-Gallo-
Belgici justitia ostenditur. Accessit caput posthumum super Vindiciis Gallicis. 
Antverpiae, 1638; 1640. Wij zagen den herdruk hiervan in dl. II van de „Opera 
Omnia", Antverpiae, 1675, met afzonderlijke pagineering. Zie aldaar, blz. 1, 
2e kol.; 63; 65. Vgl. LEUONG, t.a.p., II, no. 28901. 
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tot onderwerping aan te sporen. Hij had het boekje opgedragen aan 
de Staten-Generaal van de Republiek!6 0 2) Vernulaeus laat eerst een 
„orator batavus" aan het woord, die wil aantoonen, dat de Republiek 
juridisch evenzeer als met de wapenen sterker staat dan de spaansche 
koning. Hij stelt als praemisse, dat het een natuurwet is, dat de 
vorst door God wordt aangesteld om voor zijn onderdanen de recht
vaardigheid te beoefenen en alle geweld en onrecht van hen af te 
wenden. Kortom, hij moet een waar vader zijn. Wanneer de vorst 
tegen dit natuurrecht handelt, zijn onderdanen onderdrukt en wetten, 
privileges en vrijheden schendt, dan kan men zich van hem ontdoen. 
De natuur zelf zorgt hiervoor (blz. 215-220). Hierna volgen dan de 
bewijzen, dat Filips, na krachtens erfrecht zijn landen te hebben ver
kregen (blz. 220), ook inderdaad zoo handelde. De aangehaalde fei
ten hebben alle tot kern, dat de koning de privileges der gewesten 
opzij zette, dubbelzinnig was en streefde naar de absolute macht om 
zijn volk een juk te kunnen opleggen. Zonder toestemming der Staten 
benoemde hij zoo maar eenige bisschoppen en verbond tot hun onder
houd abdijen aan hun zetels! (blz. 220). Hij bracht de inquisitie in 
de Nederlanden en na zijn vertrek naar Spanje had hij geen oor voor 
den raad der edelen en ingeborenen. Eveneens gelastte hij afkondi
ging van het Concilie van Trente, ofschoon dit tegen de meeste privi
leges indruischte (blz. 221). Is het dan wonder, dat het volk zich 
tegen hem keerde en „non publico quidem Consilio, sed per quorun-
dam ex infima plebe audaciam, exortus est repente tumultus?" (blz. 
222). Filips handhaafde de strenge plakkaten. Hij zond Alva, die 
recht en privileges schond. Langen tijd trachtte het volk dit te ver
dragen, doch ten slotte besloten de Staten van Holland en Zeeland 
in 1572 te Dordrecht tot den oorlog tegen Alva en riepen Willem van 
Oranje tot leider uit (blz. 225-226). Toen in de daarop volgende 
periode duidelijk was gebleken, dat de koning toch geen godsdienst
vrijheid zou toestaan en nooit zijn woord hield, heeft men hem in 
1581 afgezworen (blz. 230). En zoo duurt de oorlog tot heden voort. 
Is er nu nog iemand, die de „Bataven" rebellen zal noemen of mee-
nen, dat zij onrechtvaardig de wapenen hebben opgevat? God zelf 
zegent ons, door ons veroveringen te laten maken (blz. 232-233). 

e 0 2 ) N. VERNULAEUS : Dissertatie oratoria аптюгищ batavicorum adversus 
catholicum regem, Principem suum... Lovanii, 1637. Het boekje is niet in ons 
land aanwezig. Het werd in 1646 herdrukt in N. VERNULAEUS : Dissertationum 
politicarum stylo oratorio explicatarum Decades Duae, quarum altera nunc pri-
mum tota simul prodit. Lovanii, Typis loannis Vryenborch, et Germani Sasseni, 
sub Biblijs. M.DC.XL,VI. Zie de „Decas secunda", blz. 215-271, alwaar de op
dracht aan de Staten-Generaal is weggelaten. Wij gebruiken deze laatste uitgave. 
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Nadat Vernulaeus aldus eenige argumenten had bijeengeplaatst, 
liet hij ze door een „orator catholicus" weerleggen. De bestrijding 
komt neer op het verwijt aan het Noorden, dat men daar doet, wat 
men juist aan Filips verwijt. Híj mocht den wankelen godsdienst niet 
steunen, terwijl gij zelf het katholicisme vernietigt en de priesters 
verdrijft, ofschoon gij niet toestond, dat de predikanten werden ver
jaagd! Gij neemt hun de inquisitie kwalijk en doet zelf voortdurend 
een onderzoek tegen den voorvaderlijken godsdienst (blz. 237-239). 
Het Concilie van Trente mocht, volgens U, niet worden ingevoerd, 
doch gij hebt eenige jaren geleden de Synode van Dordt afgekondigd 
tegen den ouden godsdienst Uwer voorouders (blz. 239). Doch nu 
de kern van de zaak. De koning weigerde de ketterij binnen te laten. 
„Hoc crimen est Regis, haec causa rebellionis". Had hij dan zijn 
eed, om het katholicisme te zullen handhaven, dan maar moeten 
breken? En dulden, dat de godsdienst, die men zoovele eeuwen ge
leden had aangenomen, nu maar werd omvergeworpen? Bij U 
heerscht overigens toch ook geen vrijheid van religie! Híér ging het 
om: het oude geloof moest weg (blz. 240-241). Vervolgens verdedigt 
de spreker Alva en diens belastingen; laat men wat dit betreft in 
het Noorden maar naar zich zelf zien. Filips II en Don Juan hielden 
steeds hun woord, doch zij, die den oorlog wilden, beschuldigden hen 
maar! En ten laatste maakten zij zich los van den eed aan Eilips II. 
Daardoor werden zij schuldig aan schennis van de goddelijke en 
menschelijke majesteit (blz. 250-252). Volgens het natuur- en vol
kerenrecht zijn zij dus rebellen. „Want wat is rebellie plegen anders, 
als met verachting van het gezag van zijn eigen vorst, geen enkel 
gezag van hem meer over zich erkennen en de vroeger beloofde ge
hoorzaamheid weigeren?" (blz. 252-253). Zíj mogen nu nog zeggen, 
dat de koning bij het Twaalfjarig Bestand hen als vrij heeft erkend 
en geen enkel recht op hen pretendeerde, doch dit is geen rechtvaar
diging voor diegenen, die zich daarvóór met de misdaad van rebellie 
hadden besmet, noch voor diegenen, die zulks nu verdedigen (blz. 
255-256). 

Na aldus beide partijen tegen elkaar te hebben laten spreken, voert 
Vernulaeus een „Cineas pacificus" ten tooneele. Deze koningsgezinde 
katholiek houdt dan een derde redevoering, vol gevoelsargumenten, 
om beide partijen op te wekken zich aaneen te sluiten en vrede te 
maken. Het is zuivere rhetoriek. Geen enkel vraagstuk wordt opge
lost. Spreker vindt het, blijkens sommige zijner uitlatingen, zóó van
zelf sprekend, dat men dan het katholicisme zal aanvaarden, dat hij 
zelfs de mogelijkheid van twee godsdiensten in één staat niet ver
meldt. Dit is heel begrijpelijk, v/ant de tamelijk heftige Vernulaeus 
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had reeds in een vroegere „dissertatio" veelheid van religie in den 
staat afgewezen803). 

Tegen deze opvattingen komt Schookius nog eens in verzet. Hij 
behandelt slechts Jansenius en Vernulaeus grondig, de anderen noemt 
hij niet. Zijn tractaat is belangwekkend, omdat er zooveel verhan
delingen in worden aangehaald. Schookius redeneert op zuiver aca
demische manier. Na eerst een uiteenzetting in het algemeen te heb
ben gegeven, gaat hij over op bijzonderheden. lederen keer stelt hij 
een kwestie en geeft daarop dan antwoord. Daarom is zijn „Dis
sertatio historica" zeer lastig weer te geven. Tegen het erfrecht van 
Filips II op de Nederlanden voert hij aan, dat dit inderdaad wettig 
is, doch dat de koning zich niet hield aan de privileges! De alge-
meene tendenz is trouwens duidelijk te lezen uit den titel. Het lijkt 
ons hier overbodig er op te wijzen, dat in 1647 de onderhandelingen 
te Münster ten einde liepen. Klaarblijkelijk wilde Schookius nog eens 
nadrukkelijk vaststellen, dat de Republiek op een juridisch onaan
vechtbare wijze was ontstaan en dus geheel en al als gelijke moest 
worden behandeld e o 4) . 

Het einde van de belangstelling in de koningsgetrouwe gewesten 
voor den oorlog valt waar te nemen na ongeveer 1630. Wij zullen de 
vraag naar de oorzaken daarvan hier niet stellen en daarmede wach
ten tot de slotbeschouwingen. Wel is het duidelijk, dat er verband 
bestaat tusschen het verschijnen van eenige boekjes en het verdrag 
van 's-Gravenhage. Zeide niet Balthasar Moretus in 1634, dat een 
herdruk van Burgundius juist in dien tijd nuttig zou zijn? In 1635 
publiceerde Jansenius zijn „Mars Gallicus", in 1637 Vernulaeus zijn 
„Dissertatio" en in 1644 Jean de la Fosse zijn „Haeresis". Zij allen 
willen bewijzen, dat de spaansche koning heer is van de Nederlan
den en de inwoners van de Republiek feitelijk slechts opstandelingen ' 
zijn. Zij willen dat nog eens onderlijnen op een moment, waarop de 
Unie in de algemeene europeesche politiek als in ieder opzicht gelijke 
gaat behandeld worden. Deze pamfletten putten hun materiaal uit 
de geschiedenis, doch boeken, die de historie van den oorlog zelf 
beschrijven, verschijnen niet meer. Het einde van de katholieke 
geschiedschrijving, die zich met den tijd der beroerten bezig hield, 
was eerder daar, dan men zou hebben verwacht. Na 1648 zal slechts 
af en toe in het Zuiden een werkje — en dan nog van weinig be-
teekenis — over deze materie het licht zien. 

6oa) „De una et diversa religione, an uno Regno seu Rep. plures ac diversae 
possint esse religiones". VERNUI,AEUS, t.a.p., „Decas prima", blz. 1-61. 

e04) Zie BLOK, t.a.p., blz. 645 vlg. 
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SAMENVATTENDE SLOTBESCHOUWINGEN. 

Een der voor ons meest aantrekkelijke bijzonderheden, die de 
onderzoekingen naar den levensloop der behandelde geschiedschrij
vers hebben opgeleverd, is wel, dat zij elkaar allen op de een of andere 
wijze hebben gekend en met elkaar in verbinding hebben gestaan. 
Men had dit misschien wel a priori kunnen aannemen, uitgaande van 
de stelling, dat het de gewoonte der humanisten was om zoo veel 
mogelijk geleerden te kennen. Niettemin is het prettig hieromtrent 
zekerheid te hebben 1 ) . 

Michael ab Isselt had omgang met Stempelius, Lindanus, Bruhesen, 
Tilman en Sasbout Vosmeer en met natuurlijk tal van vooraanstaan
de ballingen te Keulen. Verder noemen wij de geschiedschrijvers 
Aitsinger uit Keulen, Philippus Meyerus uit Atrecht, den lateren 
bisschop Laevinus Torrentius en Franciscus Haraeus uit de zuide
lijke Nederlanden. Laatstgenoemde stond op zijn beurt weer in ver
binding met Vosmeer, daar hij, naar het schijnt, eenigen tijd leeraar 
is geweest aan het Keulsche seminarie der ballingen en hem ook tij
dens zijn verblijf te Utrecht had ontmoet; verder met Dusseldorpius 
en Miraeus, Beyerlinck en andere historici uit het Zuiden. Dussel
dorpius had weer connecties met Florentius van der Haer, die van 
zijn kant ook Sasbout Vosmeer goed kende. Heuterus en Ab Isselt 
waren beiden intieme vrienden van 's konings drost in Salland, Otto 
van Egmond. De Huyter was verder door vriendschap verbonden 
met Pieter Opmeer — die weer met Van Dusseldorp in relatie stond 
— met Laevinus Torrentius, Johan Gevartius en het geheele Atrecht-
sche milieu. Adriaan van Meerbeeck onderhield middels Franciscus 
Sweertius met den geleerdenkring van Antwerpen contact, waar hij 
eenigen tijd gewoond schijnt te hebben en waar ook Franciscus Ver-
haer vele jaren verblijf hield. Al waren dan de schrijvers over den 
opstand, geographisch gezien, zeer verspreid, door deze onderlinge 
banden van vriendschap vormen zij een eenheid. 

Toch bleek uit een diepere bestudeering van hun werken, zoowel 

1) Bewijsplaatsen voor het volgende aangeven zou ons veel te ver voeren en 
een al te uitgebreid noten-apparaat eischen. Wij zien er daarom van af. 
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op historisch als ander terrein, dat zij persoonlijkheden waren met 
een van anderen wél onderscheiden, geheel eigen aard. Ab Isselt was 
een humanist, hij beschikte over een goed besneden pen, doch bleef 
in alles een zielzorger met ruimen blik. Dusseldorpius daarentegen, 
ofschoon ook priester, voelde nog steeds den jurist in zich. Daarom 
was zijn werk ook van een geheel ander genre als dat van zijn voor
ganger en was ook anders opgezet. De theoloog-geschiedschrijver 
Haraeus was een geleerde, die in zijn „Annales Ducum Brabantiae" 
een officieele beschouwing gaf over den opstand, niet als jurist maar 
als belezen historicus, die bewust zijn feiten kiest en keurig voor het 
oog rangschikt. Hij onderscheidt zich van Ab Isselt door zijn veel 
meer beperkten blik — zijn stof bepaalt zich tot de vaderlandsche 
geschiedenis — en zijn veel slechteren stijl. En hij verschilt van 
Dusseldorpius in zijn methode van werken: weinig of geen stukken 
ter staving van zijn beweringen. Deze drie ballingen zijn hevig anti-
protestantsch. Ab Isselt lucht voortdurend zijn gemoed met vinnige, 
sarcastische opmerkingen, Dusseldorpius is giftig en zeer kwaad
aardig, Haraeus valt minder uit, doch doet overigens niet voor hen 
onder in zijn algemeene waardeering der geuzen. Tegenover hen 
staan eenige geestelijken, die wat meer gematigd zijn. Over De Huy-
ter valt in dit opzicht weinig te zeggen, omdat zijn „Historia Seces-
sionis Belgicae" niet in haar geheel tot ons is gekomen. Beyerlinck 
bleek al zeer irenisch-gezind te zijn ; geen wonder, want hij was van 
Antwerpen afkomstig. Florentius van der Haer was als politicus ge
wend met menschen om te gaan en hen te nemen zooals zij zijn. Het 
was dan ook ook zijn bedoeling kunstgrepen der politiek bloot te 
leggen en niet op de eerste plaats om te bewijzen of de opstand wettig 
of onwettig was. Heftigheid of felle verontwaardiging treft men bij 
hem niet aan. Van de leeken-historici is de astroloog Aitsinger al 
zeer neutraal, de controversist Pieter Opmeer Sr. wilde wel niets van 
het calvinisme weten, doch was ook in zekeren zin verdraagzaam en 
rustig. De rechtsgeleerde Nicolaas Burgundius heeft in zijn uiter
lijke werkmethode wel iets van Dusseldorpius weg: hij gebruikt nog 
al eens brieven als bewijsmateriaal — een overigens ook elders voor
komende gewoonte in dezen tijd — doch zijn innerlijke bedoeling is 
anders; hij zoekt naar de diepere gronden van het gebeuren, om die 
te vinden in eerzucht en naijver der edelen, die zich verbergen achter 
allerlei intrigues en maskers. Hij wil de historie van den opstand niet 
beschrijven met de vraag naar den schuldige, maar om te leeren en 
te laten zien uit welke hartstochten een dergelijke ramp kan ontstaan. 
Alleen de godvruchtige schoolmeester Adriaan van Meerbeeck is 
heftig; hij is een vurig polemist en doet denken aan de ballingen. 
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Al zijn dan eenige auteurs wat meer verdraagzaam dan de andere, 
toch meenen wij veilig te kunnen zeggen, dat in de door ons behan
delde centra dezelfde vurig-katholieke geest al deze mannen bezielde. 

Het driemanschap Kalckbrenner, Surius, Rethius had te Keulen 
een geest van godsvrucht wakker geroepen, die aansloot op de Mo
derne Devotie, doch ook veel eigens had. De rationeele werkzaam
heid der Jezuïeten drukte in de tweede helft der lòde eeuw zijn stem
pel op de stad. De nederlandsche ballingen ondergingen daarvan den 
invloed. Dat is boven allen twijfel verheven, getuige mannen als 
Ab Isselt, die veel van Ludovicus van Granada vertaalde, en Johan 
Gerrit Stempelse. De vraag is o.i. dan ook volkomen gewettigd of 
de apostolische vicarissen, met name Sasbout Vosmeer, zich wel ge
heel aan dien geest hebben kunnen of willen onttrekken. Wij hoor
den Dusseldorpius verklaren, dat hij zeker eerbied had voor het werk 
der nieuwe Orde in Duitschland (blz. 81, nt. 293). Vosmeer stond 
zelfs in relatie met Luis de Granada persoonlijk. Deze zond hem in 
1588 op zijn verzoek een lijstje van de door hem geschreven werken. 
Luis is getroffen door Vosmeer's genegenheid tot hem en „omdat gij 
U door het lezen van mijn boeken zoozeer hebt verkwikt" 2) . 

Zoo zien wij, dat de katholieke nederlandsche ballingen te Keulen 
werden gegrepen door de Contra-Reformatie, die zoo geweldig veel 
aan de Orde van St. Ignatius te danken had. Dit alles is zeer belang
rijk, omdat Keulen tegelijk de perscentrale der tegen-hervorming is 
en op historiografisch gebied vanuit de Rijnstad de afweer uitgaat 
tegen de protestantsche geschiedschrijving. Michael Aitsinger had in 
dit centrum van het post- en nieuwsberichtenwezen3) zijn halfjaar-
lijksche „relationes" uitgevonden. Michael ab Isselt nam de leiding 
in den strijd tegen de voorstellingen der niet-katholieken over het 
gebeuren in de 16de eeuw. Zijn „Sui temporis historia" en „Mer-
curius" richtten zich op de allereerste plaats tegen de voortzettingen 
van Sleidanus. Ab Isselt werd zeer veel gelezen in Duitschland zoo
wel als in de Nederlanden, waar zijn geschriften door alle katholieke 
historici na hem werden benut. Hij veroorzaakte zelfs een reactie 
van protestantsche zijde in deze twee landen. Het offensief van beide, 
met elkaar bevriende auteurs werd evenwel niet doorgezet. In 1614 
eindigden de „relationes" en in 1617 de „Mercurius". Zoo verloren 
de katholieken het aanvankelijk gewonnen terrein en bleven hun 
tegenstanders in de meerderheid. Blok betoogt, dat de boeken van 

2) 's-Gravenhage, Archief der Oud Bisschoppelijke Clerezie, nr. 22 (stuk 31). 
8) Zie B. A. VERMASÇRËN : Het post- en nieuwsberichtenwezen in de 16e 

eeuw, voornamelijk in Duitschland. In : Hist. Tijdschrift 18 (1939), blz. 139-155. 
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Ab Isselt en Aitsinger „wijzen op den ijver, waarmede men te Keu
len den loop der zaken in de Nederlanden toelichtte ten einde op deze 
wijze de belangen der katholieke politiek te dienen ; vooral de keulsche 
Jezuïeten blijken op deze historiografische werkzaamheid een grooten 
invloed gehad te hebben"4). Waarop Blok bij het laatste deel van 
deze uitspraak steunt, is ons niet duidelijk geworden. Wij hebben 
hiervan in het geheel niets gevonden. 

Evenals Keulen was Antwerpen een centrum van godsdienstige 
herleving. In 1585 begon hier de werkzaamheid der Jezuïeten, die 
op dat moment aan de Rijnstad reeds een totaal ander aanzien had
den gegeven. Zonder den grooten ijver der andere Orden, zooals Ca-
pucijnen, Dominicanen en Augustijnen te kort te doen, zal men moe
ten toegeven, dat de Jezuïeten ook in de zuidelijke Nederlanden wel
dra een domineerende positie innamen. Hun centrum werd Ant
werpen, dat veel overeenkomst had met Keulen. Beide steden waren 
een middelpunt van uitgelezen boekdrukkers, een ware burcht van 
waaruit de hervorming in de Nederlanden en West-Duitschland 
krachtig werd bestreden. Beide hadden zij denzelfden invloed van 
de frissche en krachtige Jezuïetenorde ondergaan, die zijn neerslag 
vond in de groóte „Vitae Sanctorum" van Surius eenerzijds en de 
nog weidscher opgezette „Acta Sanctorum" van Bollandus S.J. an
derzijds ! Beide hadden een strijdbare kern van geleerden, die in Ant
werpen weliswaar meer verdraagzaam naar buiten kon optreden dan 
in Keulen. 

Met deze twee steden wedijverden Douai en vooral Atrecht in 
vurigen geloofsijver. In laatstgenoemd centrum van humanisme wees 
men bij voorkeur op den Turkenoorlog en had men ware kruistocht-
gedachten. De belangstelling voor de Turken was een algemeen voor
komend verschijnsel in Europa. Ook de niet-katholieken in Duitsch-
land en de Nederlanden sloegen hun voortdringen met bezorgdheid 
gade. In Atrecht en Antwerpen hield men zich graag met de middel
eeuwsche geschiedenis bezig met de niet altijd uitgesproken, doch 
wel in daden omgezette bedoeling om tegenover de andersdenkenden 
te wijzen op de oudheid van het geloof in de Nederlanden, dat St. 
Willibrord had gebracht. In het Noorden zagen wij ditzelfde argu
ment eveneens bij P. Opmeer Sr. en den onbekenden schrijver van 
de „Op-comste". Overigens beoefende men daar de middeleeuwsche 
geschiedenis om aan te kunnen toonen, hoe men altijd, van de verst 
verwijderde tijden af, onafhankelijk was geweest5). 

4) BLOK, t.a.p., II, blz. 673. 
5) Zie hierover J. D. M. CORNEUSSEN : Vondel en de vrijheid in 1663. In : 

Hist. Tijdschrift 18 (1939), blz. 321-355. 
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Zoo leefden de door ons behandelde geschiedschrijvers in een een
heid van geest, den geest nl. van het oplevende katholicisme, van de 
Contra-Reformatie, die zich ook in de nederlandsche kunst zoo heer
lijk uitte. Daarom kan men bij hen ook een zekere eenheid van den
ken constateeren waar het betreft hun ideeën over den opstand. 

Voorop zij gezegd, dat er in die ideeën een zekere verandering valt 
waar te nemen, naarmate het begin van den opstand steeds verder 
weg komt te liggen. Sabbe heeft waargenomen, dat men rond 1600 
de gebeurtenissen uit den afgeloopen tijd al veel minder hartstochte
lijk herdenkt als eerst6). Iets dergelijks hebben wij bij onze historici 
eveneens opgemerkt ; wij herinneren aan Beyerlinck, aan Miraeus, die 
sommige belangrijke feiten uit de opstand-geschiedenis gewoon over
slaat, aan Gramaye, die heelemaal niet over den oorlog schrijft en 
ten slotte ook aan den nog niet genoemden Kartuizer Arnoldus Ha-
vensius. 

In zijn „Commentarius de erectione... episcopatuum" 7) spreekt 
hij ter inleiding even over de troebelen. Het zijn mededeelingen zon
der passie. Als Frans I en Karel V niet voortdurend met elkaar oor
log hadden gevoerd — aldus is zijn meening — zou het lutheranisme 
zich niet hebben kunnen verspreiden. Maar dit is toe te schrijven 
aan onze zonden (blz. 31). Karel V dacht aan nieuwe bisschoppen, 
omdat hij had gezien wat de ketterij voor Duitschland had beteekend ; 
daarom wilde hij haar in de Nederlanden tegengaan. Hiertoe moest 
men de geestelijkheid hervormen en aan het volk de juiste leer van 
het katholieke geloof voorhouden8). Dit bracht een plotselinge ver
andering in kerkelijke zaken waarover het volk begon te morren. 
Eenige edelen hielden den koning zelfs schending van privileges voor, 
maar tevergeefs (blz. 21-22). Er werd aangedrongen op verzachting 
der plakkaten en de vorst wijzigde in 1563 ook inderdaad een en 
ander. Langs dezen weg hoopte men op den duur edicten en inquisitie 
weg te werken en de gewetensvrijheid te krijgen, welke de Franschen 
reeds het jaar te voren hadden ontvangen. Sommige katholieke edelen 
daarentegen zagen uit dit streven een dagelijkschen groei van de 
ketterij en den dreigenden ondergang van het bestaande maatschap
pelijk bestel voortkomen. Zij verzochten aan Granvelle om Filips II 

' ) SABBE, Brabant, blz. 6; 112. 
7) A. HAVENS lus : Commentarius de erectione novorum in Belgio episcopa

tuum, deque iis rebus, quae ad nostram banc usque aetatem, in eo praeclare 
gesta sunt. Coloniae Agrippinae, Sumptibus loannis Kinckij Anno M.DC.IX. 

8) HAVENS lus, t.a.p., blz* S : „dormitantibus Pastoribus, et mirum in modum 
luxuriantibus passim populis". 
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herstel te vragen van de strengheid der edicten en van de inquisitie 
en bevordering van de zaak der nieuwe bisdommen. De koning gaf 
toen in dien zin bevelen aan Margaretha, waarna de kettersche ede
len van hun kant Egmond naar Madrid zonden, zonder succes even
wel (blz. 23-24). Het gevolg is geweest, dat de kettersche adel en het 
volk zich gaan verzetten. In 1566 bieden de edelen dan een smeek
schrift aan. 

Havensius ziet vooral den adel als oorzaak van alle ellende, doch 
zijn verhaal is zeer rustig, zonder onnoodige uitweidingen en schimp
scheuten. De hartstochten zijn langzamerhand gaan zwijgen. Iemand 
als Scribani bijv., die na 1621 schrijft, let nog nauwelijks op het 
verloop van den opstand; uitvallen tegen Oranje, zooals die vroeger 
vielen waar te nemen, komen bij hem niet voor. De eenige uitzon
deringen op dit verschijnsel zijn de „Op-comste" van den onbeken
den auteur, het werk van Van Meerbeeck en van Haraeus. Laatst
genoemde leefde in ballingschap en die omstandigheid maakt het 
begrijpelijk, dat hij feller is. Trouwens, het is merkwaardig, dat juist 
diegenen gematigder zijn, die geruimen tijd na den aanvang der 
onlusten zijn geboren, terwijl zij, die in hun jeugd de beroerten had
den gekend en de ellende aan den lijve gevoeld, zooals Haraeus, Dus-
seldorpius, Ab Isselt e.a. scherp in hun taal zijn. Evenwel, gematig
den zoowel als heftigen brengen, in het algemeen genomen, dezelfde 
gedachten naar voren. 

De gangbare opvattingen over den opstand bij de katholieken vindt 
men neergelegd in de pamfletten, waarvan wij er een groot aantal 
hebben onderzocht. Als belangrijk resultaat van deze onderzoekingen 
valt op te merken, dat verhandelingen van zuid-nederlandsche zijde, 
zooals die van Lensaeus en Petrus a St. Audomaro, ook in Keulen 
gedrukt, gelezen en gebruikt werden. 

Hoe zag men nu den opstand ? 
Als dieperliggende oorzaken worden aangewezen de zonden der 

Nederlanders. Hun luxe en overdaad hebben geleid tot brooddron
kenheid, tot afval van God en tot ketterij. Zondigheid in het alge
meen, eerzucht en naijver zijn de oorzaken van de rampen, díe God 
over ons laat komen om te straffen en tot verbetering aan te sporen. 
Na 1585 gaat deze redeneering wat op den achtergrond treden. De 
beste geneesmiddelen, om dergelijke rampen te voorkomen, gebruikt 
men, wanneer men zijn leven verbetert en meer godsdienstig is, de 
eenheid van het geloof bewaart en gehoorzaam jegens den koning 
blijft. 

De meer direct schuldigen aan de troebelen zijn dan bovenal Wil
lem van Oranje en de nieuwe leer. De ketterij is de moeder van alle 
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rampen. De veelkoppige draak, dien Rubens teekende op het titelblad 
van Haraeus' „Annales", bracht vernieling van kruis, altaar en heili
genbeelden met zich mede en den woesten oorlog, verbeeld door trom
mel en trompetten D). Zoo was de algemeene opvatting. Bij de ketters 
is alles begonnen om hun eigenbelang, al noemen zij zich dan patriot
ten! Eedbreuk is een van hun meest kenmerkende handelwijzen. Zij 
behooren bij voorkeur tot de laagste klassen der bevolking. Door 
allerlei misdaden van Oranje — aldus verklaren de geschiedschrij
vers — weten zij in de steden aan de macht te komen, daarbij ge
holpen door de afkeurenswaardige en slappe houding der katholieke 
machthebbers. Dat was de opinie o.a. van Opmeer, Dusseldorpius, 
Van Meerbeeck en Havensius 10) ; veel Jezuïeten oordeelden over de 
gebeurtenissen van 1566 niet anders 11). Vooral na ± 1585 brengen 
de katholieken dit argument naar voren om de stedelijke regenten 
te kleineeren. Men houdt hun voor, dat zij oorspronkelijk slechts 
geuzen zijn, een heel min soort volk. Dat kwam zgn. vanwege de 
belastingen onder Alva in verzet! Ja, doch zie dan maar eens hoe 
zware lasten zij nu hebben te dragen! Deze ketters streefden als 
voornaamste doel de vernietiging van het katholicisme na; op alle 
mogelijke manieren trachtten zij dit te bereiken. Zij eischten van 
Filips II, dat hij godsdienstvrijheid zou geven. Daar is weer die eed
breuk: zij hebben, toen de koning de regeering in de verschillende 
gewesten aanvaardde, zélf gezworen het bestaande katholieke ge
loof te zullen handhaven ! En Filips had het ook bezworen ; moest hij 
dan maar om hunnentwille een meineedige worden? De Staten had
den indertijd zélf de plakkaten goedgekeurd. En als zij dan nu edic
ten tegen de katholieken uitvaardigen, waarom mag Filips het dan 
niet tegen de protestanten? En waarom mag hij niet zijn plicht doen 
door die plakkaten te handhaven? Neen, de vorst kon het katholi
cisme niet prijsgeven. Bovendien heeft het de oudste rechten in deze 
lage landen. Het was er al vele eeuwen vóór Luther en Calvijn er 
waren, dank zij mannen als St. Willibrord en anderen. 

En wie was Oranje, die den opstand veroorzaakte? Een calvinist, 
een ketter. In hem was alles verpersoonlijkt, wat calvinisten en ket
ters in de oogen der katholieken afschuwelijk maakte. Het is duide
lijk, dat deze man de troebelen heeft verwekt door zijn matelooze 

e) KNIPPING, t.a.p., II, blz. 177. 
10) HAVENSIUS, t.a.p., blz. 5. 
" ) PONCELET, t.a.p., I, blz. 259. Zie in dit verband L. J. ROGIER : Protestanti

sering en Katholiek Herstel. In : Studiën 132 (1939), blz. 371-372, waar hij be
toogt, dat het protestantisme werd opgelegd door een roerige minderheid met 
behulp van de stedelijke magistraten. 
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eerzucht en zijn naijver jegens Granvelle, die van het politieke too-
neel moest verdwijnen om plaats te maken voor hem en zijn ketter-
sche edelen. Door zíjn toedoen mislukten ook steeds de vredesonder
handelingen. Dit laatste argument brengen Ab Isselt, Beyerlinck, 
Haraeus en Van Meerbeeck telkens opnieuw naar voren. Hij was een 
trouwelooze schurk, die niet wist wat woord houden is. Zie maar 
eens — zoo betoogen alle katholieke schrijvers van pamfletten en 
geschiedboeken — naar de manier, waarop hij de Pacificatie van 
Gent naleefde en vooral, hoe hij de satisfacties der verschillende 
steden schond! Werkelijk, deze man was een machiavellist in den 
waren zin van het woord, een wreed tyran, een andere Juliaan de 
Afvallige, een Judas. 

Deze opvatting der katholieken is wel merkwaardig, daar hun 
tegenstanders zelfs tegen den gehaten Granvelle en Alva nooit de 
beschuldiging van machiavellisme hebben geuit12). In de zuidelijke 
Nederlanden werd Machiavelli veel gelezen en daarom ook fel be
streden door Ribadeneyra, Van Cuyck, deken en kanselier van Leuven, 
de theologen Leonardus Lessius SJ . en Carolus Scribani S.J., Beyer
linck en ook door Vernulaeus i a ) . Een synoniem voor machiavellist 
was „politieke" of „politicus". In dit politieke machiavellisme zag 
men godsdienstafval. Volgens den beroemden Florentijn moeten voor 
het hoogste staatsbelang alle wetten, zelfs natuurlijk-moreele, wijken. 
Daarom verweet men den politieken absolute scheiding van gods
dienst en politiek en daarom verdienden zi i niet langer katholiek te 
worden genoemd, doch te worden behandeld als nog gevaarlijker dan 
openlijke vijanden. Volgens den Jezuïet Ribadeneyra hebben de ket
ters nog een godsdienst, doch de machiavellisten hebben een masker 
van vroomheid en zijn als Judas. Hun voornaamste stelregel is im
mers: veinzen. Dit laatste ook verweet men dikwijls aan Oranje: 
met name Michael ab Isselt deed dit. Deze lieden gebruiken zelfs den 
godsdienst om hun doel na te streven. Vooral Thomas Stapleton zet 
het anti-godsdienstige en gevaarlijke karakter der „politieken" bij
zonder scherp uiteen. Van Cuyck toont den band aan, die machiavellis
ten en politieken — al zeggen deze laatsten, dat zij Machiavelli's leer 
verwerpen — verbindt, want beiden verwaarloozen den godsdienst. 

и ) D Ë VRANKRIJKER, t.a.p., blz. 163. 
18) Zie voor het volgende V. BRANTS : „Le Prince" de Machiavel dans les 

anciens Pays-Bas. In : Mélanges d'histoire offerts à Ch. Moeller. Louvain-Paris, 
1914, blz. 87-99. In Keulen werden alle geschriften van den Oratoriaan Th. So
zius (f 1610) tegen het machiavellisme herdrukt. 
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Hij bewijst het „politieke" karakter van de tolerantie, zooals Willem 
van Oranje die aan de Staten aankondigde. 

Vele opmerkingen tegen Oranje — waarvan wij den kern hebben 
aangegeven — worden na diens dood gericht tegen de Staten-Gene-
raal van het Noorden of tegen de Hollanders in het algemeen. Maar 
als men ziet, hoe de katholieken op den Prins waren gebeten — híj 
had in hun oogen den ouden godsdienst vernietigd, een burgeroorlog 
ontketend en Filips II doen afzweren — is het zeer wel te begrijpen, 
dat zij met een ware vereering voor Balthasar Gerards waren bezield. 
Diens daad gold voor den heftigen katholiek als een edele opoffering 
om den ondergang van het geloof af te wenden, waarvan zij, zooals 
gezegd, den Prins als oorzaak beschouwden. 

De schrijvers der pamfletten en geschiedboeken zijn ook door en 
door koningsgezind. Voortdurend hoort men, dat Filips II de wettige 
vorst is, aan wien men toch den eed van trouw had afgelegd. Hij 
was de „natuurlijke vorst", die krachtens erfrecht zijn landen be
zit14). Na =fc 1585 blijkt, dat sommige auteurs van pamfletten en 
ook mannen als Dusseldorpius en Van Meerbeeck, een afkeer hebben 
van de democratie in het Noorden. In het Zuiden was men algemeen 
voorstander van de monarchie, doch dan getemperd door de macht 
der provinciale Staten. De jurist Zypaeus betoogt, dat de vorst zijn 
macht bezit ten behoeve van het volk. Zijn sympathie gaat in de rich
ting van een soort constitutioneele monarchie. Een ander beroemd 
rechtsgeleerde, D. Tulden, huldigt precies dezelfde opvattingen15). 
En de ballingen, zooals Ab Isselt e.a., moesten van de rebellen niets 
hebben; zij waren juist gevlucht omdat zij koningsgetrouw waren. 
Onze auteurs hangen zeer aan de hiërarchische orde, waartoe het feit, 
dat zij lid waren van de katholieke Kerk, wel het zijne zal hebben 
bijgedragen; daarom ook zijn zij vóór den koning, want deze was 
wettig vorst. Voor mannen als Verhaer en Ab Isselt had het konink
lijk woord zeer groot gezag: de vorst zegt het en dús is het zoo. Men 
moet evenwel bedenken, dat „koningsgezind" niet steeds samenvalt 
met „spaanschgezind". Ab Isselt en Beyerlinck b.v. zijn geenszins 
spaanschgezind, Dusseldorpius daarentegen wel. Overigens zien zij 
natuurlijk wel in Spanje de macht, die het katholicisme zal steunen. 
Naast den koning heeft ook de adel plichten in den staat : „noblesse 

" ) Balduinus de Glen uit Atrecht ( t 1594) „egregiae Belgicae delineationem 
confecit, qua ut iustis titulis, Principes nostri totius Belgicae Imperium obtineant, 
ob oculos intuentium clarissime exponit" (I /JCRIUS, Chronicon, blz. 641-642; 
680). 

" ) V. BRANTS, La Belgique, blz. 32; 55-58; 60-61. 
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oblige". Dientengevolge verwijten Dusseldorpius en anderen den 
Prins ook zoo scherp, dat hij tot de ketterij neigt en met lieden van 
lage afkomst samengaat. 

Er zijn ook eenige plannen tot demping van den opstand gepubli
ceerd, die onze aandacht wel waard zijn. Cornelis Loos wilde een 
kruistocht door de europeesche vorsten laten ondernemen ; een onbe
kend auteur stelde voor de voornaamste rebellen op proscriptielij sten 
te plaatsen en steden aan te wijzen, van waaruit de uitvoerders der 
koninklijke besluiten dan zouden kunnen opereeren. Leo de Meyere 
en Carolus Scribani, die beiden geruimen tijd in de handelsstad Ant
werpen leefden, wijzen op economische oorlogvoering. Zij willen 
pogen den hollandschen handel te vernietigen door de havens te ver
overen of deze door middel van een machtige vloot af te sluiten. 

Alle geschiedschrijvers hebben, om zoo te zeggen, één manier van 
behandelen van den opstand. Wijl zij pas na het verschijnen van 
„De initiis" van Florentius van der Haer schreven, aanvaardden zij 
zíjn voorstelling van het begin der troebelen. Volgens hun meening 
brachten de naijver tusschen Oranje en Granvelle, de zaak der nieuwe 
bisdommen en der ketterij een gespannen toestand te weeg, waaraan 
vele edelen, zooals Egmond en Hoorne o.a., lang niet onschuldig waren. 
De aanbieding van het smeekschrift in 1566 was de vonk, die het 
kruit deed ontploffen en den burgeroorlog ontbranden. Daaraan is 
vooral duidelijk te zien, dat de adel — naast en onder leiding van 
Oranje — schuldig is aan den opstand. Door allerlei motieven, als 
armoede, eerzucht en eigenbaat lieten de beeren zich leiden. In het 
vervolg van hun verhaal zijn onze auteurs het niet altijd met Alva's 
straffe maatregelen eens, doch zij nemen geen stelling tegen hem: 
hij is immers de wettige gouverneur, die het koninklijk gezag komt 
hooghouden. Oranje kan van Don Juan zeggen wat hij wil: de katho
lieken scharen zich eensgezind achter den jong-gestorven landvoogd 
om zijn nagedachtenis te verdedigen. Wanneer de historici na den 
dood van Oranje moeten verhalen, dat nu de oorlog toch voortgaat, 
terwijl de rebellen hulp ontvangen van Elisabeth en Leicester, die 
in hun eigen land de katholieken vervolgen, geven zij een feilen af
schuw voor den Engelschman te kennen. Bovendien zou men kunnen 
denken, dat zij na 1584 Maurits zouden gaan beschouwen als de ziel 
van het verzet. Niets is echter minder waar: de Staten van Holland 
worden dan de zondebokken, tegenover wie men geen blad voor den 
mond neemt en bij voorkeur onderstreept, dat zij als geuzen uit het 
volk zijn voortgekomen. De patriciërs Opmeer en Dusseldorpius zijn 
met dit argument al heel gul, doch ook bij Verhaer ontbreekt het 
niet. Daarentegen verschijnt Filips II ons steeds als het type van 
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een waar koning, een vader, die door zachtheid en toegevendheid den 
vrede wil bereiken. Telkens is het evenwel de sluwe Oranje of zijn 
het de Staten, die van geen vrede willen weten en de onderhandelin
gen doen mislukken. 

Tal van auteurs, te veel om te noemen, beschouwen den strijd als 
een oorlog tusschen burgers van hetzelfde land, nog lang na 1621. 
„Het besef en het begrip van een gemeenschappelijk vaderland voor 
al de menschen der Zeventien Provinciën, zoo Walen als Dietschers, 
na 1560 ontsproten en omstreeks 1570 gegroeid, heeft zich gehand
haafd tot minstens 1625" 1 β ) , ja tot in 1646 1 7 ) . Dat ziet men ook 
bij de door ons behandelde schrijvers en liedjes (vgl. boven blz. 139). 
Men vergete bij dit alles echter niet, dat de katholieke schrijvers bij 
hun beschouwingen altijd uitgaan van een godsdienstig standpunt. 
Zij zien op de allereerste plaats de tegenstelling tusschen katholicisme 
en ketterij. Onder invloed eener „streng katholieke contra-reformatie, 
beginnen de inwoners van het Zuiden meer en meer — de bewijzen 
zijn ontelbaar — dezen van het Noorden als de vijanden van den 
godsdienst te aanzien, en diensvolgens ook van het katholieke Zuiden. 
Wanneer de hoofden der Republiek, als zij het Zuiden aanzetten om 
het Spaansch bewind omver te werpen, beloven dat, zoo ze deelen 
van de Spaansche Nederlanden helpen bevrijden, zij aldaar het katho
licisme zullen eerbiedigen, dan hecht men in het Zuiden daar geen 
geloof of geene waarde aan, omdat de daden van de regenten der 
vereenigde Provinciën het tegenovergestelde bewijzen" 18). Juist op 
die daden, zooals de geuzen die steeds hebben gesteld, wijzen de 
historici — met name Verhaer en Van Meerbeeck — telkens nadruk
kelijk. In dit verband krijgt ook de officicele geschiedschrijving — 
Haraeus achtte zijn werk immers een „munus publicum" — eenig 
reliëf. Het is er om te doen de publieke opinie afkeerig te maken van 
ieder politiek contact met het Noorden. Want het volk in het Zuiden 
neigde vanwege de ontzettende ellende toch wel op sommige momen
ten over naar vrede, hoe dan ook. Maar echte „vriendschap voor 
het Noorden blijkt zelden: want het zijn ketters. En dit argument 
beheerscht alles. De katholieke gedachte is maat voor alle denken 
en handelen" 1 θ ) . 

1β) L. VAN DER ESSEN : De historische gebondenheid der Nederlanden. In : 
Nederlandsche Historiebladen 1 (1938), blz. 172. 

" ) Volgens P. GEYL, geciteerd door A. GIELENS : Een plan van verstand
houding tusschen Noord- en Zuid-Nederland in 1607-1609. In : t.a.p., 2 (1939), 
blz. 24, nt. 4. 

1 8) VAN DER ESSEN, t.a.p., blz. 173. 
1 β) R. VAN ROOSBROECK : Bij „de wording van het nationaal bewustzijn in 

onze gewesten". In : Nederlandsche Historiebladen 2 (1939), blz. 15. 
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Wij meenen, dat het hier de plaats is om er voor te waarschuwen 
de boven behandelde katholieke opvattingen over den opstand niet 
te beschouwen als de ideeën van de katholieken zonder meer. Men 
houde bepaalde nuanceeringen in het oog. Zeker, er valt duidelijk 
een eenheid van gedachte onder onze auteurs waar te nemen. Doch 
men bedenke, dat zij allen tot de geleerden behoorden, geestelijken 
zoowel als leeken. En daarom kunnen wij het wel eens zijn met de 
opmerking van Rob. van Roosbroeck voor de zuidelijke Nederlanden, 
waar deze zich richt tegen Sabbe's „Brabant in 't verweer". Hij wijst 
op de tegenstelling tusschen den blijden toon uit de door Sabbe be
handelde liederen en de zware lasten, waaronder de bevolking gebukt 
ging, zoodat „de meest elementaire voorwaarden tot tevredenheid niet 
waren vervuld" 2 0). Daarom zegt hij, kan hij die liederen en pam
fletten „niet als een zuiver, noch als een doorsnee getuigenis" be
schouwen, juist omdat de invloed van de geleerde geestelijkheid zoo 
groot was2 1). 

Dit klemt te meer, wanneer men bedenkt hoeveel regeeringsperso-
nen in contact stonden met de door ons behandelde auteurs uit de 
zuidelijke Nederlanden, zoodat wij meenden niet ten onrechte te kun
nen spreken van „historie in dienstbaarheid". Wij herinneren aan 
Richardot, Peckius, Cripius, Drenckwaert, d'Assonville en Verrey-
ken, om niet te vergeten aartshertog Albertus zelf en zijn werk
zaamheid ten behoeve van Gramaye. D'Assonville hielp Renon de 
France en Pontus Heuterus, van wie eerstgenoemde een hoog staats
ambt bekleedde. De kortstondige opleving van het historiografenambt 
tot een werkelijke functie onder Albertus, die opdrachten uitgaf om 
een geschiedenis van de Bourgondische gewesten van oude tijden af 
zoowel als alleen van den opstand te laten samenstellen, bewijst wel, 
dat het ernst was en men de publieke opinie van boven af wilde 
beïnvloeden. Zoo iets stond niet alleen. Ook in het opstandige deel 
van de monarchie kende men een officicele geschiedschrijving22). 
Daar was men het Zuiden zelfs aanmerkelijk vóór. Reeds in 1585 
kreeg Janus Dousa Sr. (f 1604) de opdracht een geschiedenis van 
Holland te schrijven; in 1595 werd Josse Menyn, pensionaris van 
Dordrecht, eveneens historiograaf van Holland, wel is waar niet „op
dat men metterdaad een geschiedenis van Holland van hem zou krij
gen, maar bij wijze van voorwendsel,... zonder verder over zijn 

2°) R. VAN ROOSBROECK : Bij de briefwisseling van Peter Rubens. In : t.a.p., 
3 (1940-1941), blz. 135. 

21) VAN ROOSBROEK, Bij „de wording", blz. 15. 
«Ó KAMPINGA, t.a.p., blz. 122. 
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diensten te beschikken" 2 3). Toch had hij reeds een deel gereed toen 
hij in 1600 overleed 2 4). Op voorstel van Oldenbarnevelt werd toen 
het volgend jaar Hugo de Groot door de Staten van Holland belast 
met de samenstelling van een historie van den opstand. Daarnaast 
hadden ook de Vereenigde Provinciën als één geheel hun historio
grafen. In 1598 was Paulus Meruia benoemd tot officieel geschied
schrijver van de Staten-Generaal. Hij kwam met twee deelen gereed, 
die later door de Staten werden aangekocht25). Na diens dood in 
1607 liet men het ambt van historiograaf der generaliteit open staan, 
totdat in 1612 Baudius en Meursius de plaats innamen 2 e) . In Noord 
zoowel als Zuid oefende men toezicht uit op de te verschijnen werken: 
in de zuidelijke Nederlanden door een censor, die overigens ook voor 
andere boeken had te zorgen, en in de noordelijke door commissies 
vanwege de Staten-Generaal. Meermalen echter nam aartshertog 
Albertus ook persoonlijk kennis van de geschiedwerken. 

Mogelijk heeft deze censuur er toe medegewerkt, dat men na 
± 1630 in de spaansche gewesten niet verder meer is gekomen dan 
een herdrukken van Florentius van der Haer, Burgundius en Heu-
terus, afgezien van de Spanjaarden en Italianen, die werken over 
den opstand publiceerden. Pirenne is van meening, dat men slechts 
met reserves over dit onderwerp kon spreken. Men achtte het te ge
vaarlijk en wilde niet het risico loopen met de staatsmacht in botsing 
te komen. Daarom ging men zich bij voorkeur met oude geschiedenis 
of de middeleeuwen bezig houden 2 7). Zonder de mogelijkheid hier
van te willen ontkennen, moeten wij toch opmerken, dat deze ge
dachte van den Gentschen hoogleeraar o.i. niet heelemaal juist is. 
Zij verklaart niet, waarom de waalsche geleerden zich al rond 1600 
bij voorkeur met de middeleeuwen bezig hielden, op een moment dus, 
waarop wij van die strenge censuur nog niets hebben gemerkt en 
waarop anderen wél schreven. Hier moet men zeker wijzen op het 
régionalisme der fransch-sprekende provincies. 

Een andere, o.i. meer doorslaggevende reden, waarom men na 
± 1630 niet meer tot publicaties over het verloop van den oorlog 
komt, is wel, dat men al zijn aandacht wijdt aan den internationalen 
toestand. Men ziet dat al aan Van Meerbeeck, die een groot deel 

23) Α. Α. VAN SCHELVEN : Marnix van St. Aldegonde. Utrecht, 1939, biz. 
209, nt. 2. 

**) VERDUYN, t.a.p., biz. 181. 
25) HAAK, ta.p., biz. 65-66; 77. 
2e) FRUIN : V.G., VII, biz. 451-453. 
27) PIRENNE, t.a.p., biz. 453454. 
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van zijn „Nederlantschen Mercurius" besteedt om te spreken over 
den Dertig-jar igen oorlog. Ook de liederen houden zich daarmee 
graag bezig28). En niet zoo maar geeft Miraeus in 1621 een werkje 
„De bello Bohémico" uit. Toen die strijd door het openlijk ingrijpen 
van Richelieu in 1635 ook de zuidelijke Nederlanden zelf ging beroe
ren, keerde men zich met volle kracht tegen Frankrijk, dat zich in 
dat jaar te 's-Gravenhage met de Republiek verbond en kort daarop 
een inval waagde. Wij hebben boven terloops gezien hoe heftig de 
polemiek was (2de hoofdstuk, § 8). Neen, voor een geschiedenis van 
den burgeroorlog was geen plaats meer, nu deze was overgegaan in 
een openlijk conflict met den ouden vijand der Habsburgsche mo
narchie. 

De officieel-getinte historiografie — Dusseldorpius behoorde toch 
feitelijk ook tot regeeringskringen ! — in de zuidelijke Nederlanden 
en de geschiedschrijving uit het keulsche milieu hebben, voor zoover 
zij zich met den opstand bezig houden, het karakter van reactie. De 
geschiedschrijving der opstandelingen beheerschte de publieke opinie : 
de rebellen waren vóór. Derhalve schreven de katholieke auteurs 
om de voorstellingen van Van Wesembeke, Bor, Van Meteren, Petit, 
Hooft e.a. te weerleggen. Men herinnere zich maar Dusseldorpius, 
Haraeus, Van Meerbeeck en het gedicht van Jean de la Fosse. Zelfs 
Michael ab Isselt oefende oogenblikkelijk na het verschijnen van het 
boek van Van Meteren kritiek op het werk. In de zuidelijke Neder
landen constateerden wij zelfs een anti-meteraansche stemming bij 
Peckius, Richardot, Miraeus e.a. Een heel gedicht gaf er uiting aan 
en men richtte zijn aanvallen op den Londenschen balling. Bor of 
Meursius b.v. hoort men nauwelijks noemen als de uitgesproken 
vijanden. Het gaat allemaal tegen Van Meteren. 

Dit te constateeren is des te interessanter, omdat men in een over
zicht van de door onze schrijvers gebruikte literatuur moet vaststel
len, dat de meesten zeer veel van Van Meteren hebben gebruik ge
maakt. Reeds voor Ab Isselt was hij de ongenoemde hoofdbron in 
de „Historia" naast het vervolg van EHert de Veer op de Divisie
kroniek. Dan noemt Ab Isselt nog Fl. van der Haer en Aitsinger. 
Dusseldorpius benutte eveneens in hooge mate Van Meteren, even
als Ab Isselt zonder hem te noemen; daarnaast hanteerde hij Bor, 
Van Wesembeke, de Apologie van Oranje, de „Commentaires" van 
Bernardino de Mendoça en den „Mercurius" van Ab Isselt. Lauren-
tius Beyerlinck ging terug op den genoemden „Mercurius" en de „His-

2β) SABBE, Brabant, blz. 67-92. 
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toria" van Ab Isselt, dus gebruikte feitelijk indirect Van Meteren. 
Deze beide werken werden ook door Haraeus benut, die evenwel 
sterk den indruk wekt, dat hij zonder Van Meteren nooit zou zijn 
gereedgekomen. Verder compileerde Verhaer „De initiis" van Flo-
rentius van der Haer, Heuterus' „Historia Secessionis Belgicae", De 
Mendoça, Joh. Meursius' „Rerum Belgicarum libri IV", de „Historia" 
van Ab Isselt, verschillende deelen van den „Mercurius" van Jan-
sonius en den lutheraan Caspar Ens en tot slot Giustiniano's „Bellum 
Belgicum". En dat zonder zijn bronnen iederen keer te citeeren! 
Alleen Florentius van der Haer, Aitsinger, Van Meerbeeck en Bur-
gundius zijn meer origineel, wät niet wil zeggen, dat zij geen gebruik 
zouden hebben gemaakt van werk van voorgangers. Doch zij benut
ten niet de boeken — tenzij om ze te weerleggen — van hen, die zij 
zoo fel bestreden. Zij zijn dus veel consequenter dan vele van hun 
geloof sgenooten. 

Uit dit beknopte overzicht blijkt, welk een aandeel de „ketters" nog 
hebben gehad aan de werken, die hen moesten bestrijden! Onder de 
katholieke auteurs is Ab Isselt wel de meest gebruikte naast Van 
der Haer en B. de Mendoça. Doch het is ook wel duidelijk, dat de 
katholieke historiografie over den opstand al zeer weinig oorspron
kelijk was. Het is merkwaardig, dat hetzelfde geldt voor de gewel
dige strijdliteratuur op het gebied der theologie. Een stroom pam
fletten vloeide naar het Noorden en werd ook van daaruit beant
woord. De inhoud daarvan was niet zeer origineel en was ontleend 
aan de groóte handboeken, waarin alle problemen reeds waren bij een
gezet 2 0). Een werkelijk diepgaand, eigen onderzoek verrichtten van 
de door ons onderzochte auteurs alleen Van der Haer en Burgun-
dius30) ; Aitsinger noteerde maar en Van Meerbeeck compileerde 
anderen. 

„Compilatiewerk"! Met dat eene woord kan men een groot deel 
der zestiende- en zeventiende-eeuwsche katholieke historiografie 
over den opstand karakteriseeren. En hiermee raken wij ook den 
vorm der werken. 

Over dit onderwerp willen wij hier slechts kort zijn, want een 
speciaal onderzoek naar voorschriften voor den vorm van een ge
schiedboek in de werken over historische methode, die in dezen tijd 

29) P. POLMAN : Roomse en anti-roomse strijdliteratuur uit de dagen der 
Republiek. In : Studia Catholica 12 (1936), blz. 95. Ook de pamfletten uit het 
Noorden waren weinig oorspronkelijk (t.a.p., blz. 103). 

30) Men bedenke, dat wij personen als Renon de France, Pontus Payen e.a. 
nog buiten beschouwing hebben gelaten. 
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zijn verschenen, hebben wij niet ingesteld. Het zou ons al te ver 
voeren en men kan dan nog de vraag stellen of zulk een tijdroovende 
bezigheid de gestelde problemen alle zou oplossen. Wanneer men zoo 
toeziet, kan men bij onze schrijvers twee groepen onderscheiden. 

De eene groep verricht compilatiewerk. Daartoe rekenen wij Ab 
Isselt, Beyerlinck, Verhaer en Van Meerbeeck in zijn „Chroniicke" 
De andere groep levert meer eigen werk en verwerkt uitspraken van 
getuigen en gelezen boeken beter. Hiertoe zouden wij willen rekenen 
Van der Haer, Burgundius, Opmeer en in zekeren zin ook Dussel-
dorpius. Hoe zou dat verschil zijn ontstaan? Wij willen niet trachten 
een afdoend antwoord te geven op deze vraag, doch wel een moge
lijke oplossing zoeken. Deze is o.i. te vinden, wanneer men de oplei
ding dezer personen in het oog houdt. Daar wij over hen veel meer 
gegevens hebben gevonden, dan wij in dit boek wilden gebruiken, 
weten wij ook iets over hun studie. Men kan constateeren, dat de 
personen van de eerste groep allen in Leuven hebben gestudeerd en, 
Van Meerbeeck uitgezonderd, theologen waren. Het onderwijs in de 
theologie en philosophie — waarvan de historie een onderdeel was — 
was daar nog middeleeuwsch ingesteld. Pas op het eind der 16de eeuw 
— dus toen de genoemde auteurs al afgestudeerd waren — begon 
zich een vernieuwing baan te breken en werden de „Sententies" van 
Petrus Lombardus vervangen door de „Summa" van Thomas van 
Aquino31). Haraeus, leerling van Johannes Molanus, beroept zich 
dan ook voor zijn methode op Eusebius. Daarom hebben deze schrij
vers ook een kroniekstijl en geven zij woordelijk weer wat hun voor
gangers zeiden, daartoe toch tevens aangespoord door een geest van 
wetenschappelijkheid, die er zorg voor wilde dragen, dat men door 
letterlijke citaten niet van formeele vervalschingen kon worden be
schuldigd. 

De tweede groep daarentegen omvat een heel ander genre men
schen. Zij zijn veelzijdiger ontwikkeld. Van der Haer was niet alleen 
theoloog, doch ook jurist, Burgundius jurist, Dusseldorpius jurist en 
godgeleerde en Opmeer was van alles. Zij allen hebben niet uitslui
tend in Leuven gestudeerd, doch ook te Douai of aan nog andere 
universiteiten. In het midden der zestiende eeuw was er in de rechts
geleerdheid een sterke methodologische beweging waar te nemen, 
waarvan de leiding weldra op Frankrijk overging. Jean Bodin's 
„Methodus ad facilem historiarum cognitionem" (1566) ging heele-

" ) V. BRANTS: Les théories politiques dans les écrits de L. Lessius (1554-
1623). I n : Revue néo-scolastique de philosophie 19 (1912), blz. 42-43. ΡΟΙ,ΜΑΝ, 

Elément, blz. 329. 
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maal terug op het rechtS2). Dit wijst toch wel in een zekere richting, 
al is hiermee niet alles opgelost. Opmeer verwerkt in zijn „Historia 
Martyrum Batavicorum" tal van brieven en verslagen van ooggetui
gen. In dit opzicht toont hij zich een waar leerling van zijn Leuven-
schen professor Petrus Nannius, die ook aan Aitsinger onderricht 
gaf. In 1541 publiceerde Nannius „Orationes tres", waaronder er 
een ging over de geschiedenis. Polet deelt er een uitvoerige inhouds
opgave van mede33), doch verzuimt na te gaan of Nannius geheel 
oorspronkelijk was, dan wel onder italiaanschen invloed stond. De 
professor geeft er o.a. merkwaardige voorschriften in voor een goed 
historicus. Volgens hem moet men de kunst der politiek machtig zijn 
en ooggetuige zijn geweest van dat, wat men beschrijft; men moet 
op de hoogte zijn van de géographie, zijn eigen krachten zoowel als 
die van den vijand kennen en den stijl houden op het niveau van het 
onderwerp. De geschiedschrijver moet absoluut onpartijdig zijn; 
wanneer hij de pen opvat, legge hij alle animositeit af als een ring. 
Boven merkten wij op, dat de „Historia Martyrum" van Opmeer 
rustig en waardig van toon is en samengesteld uit betrouwbare be
richten. En Aitsinger was toch ook onpartijdig. Dit voorbeeld laat 
zien, waar men de oplossing der gestelde kwesties moet zoeken. Men 
zal voor Leuven en Douai nog moeten.doen, wat Scherer deed voor 
de duitsche universiteiten: nagaan hoe het daar met het onderricht 
in de geschiedenis was gesteld34). 

Een geheel apart genre historiewerken zijn de „relationes" en 
„Mercurius Gallo-Belgicus". Beide zijn Keulsche uitgaven; niet 
toevallig was dat zoo, want de Rijnstad was voor zoo'n onderneming 
al een heel gunstig middelpunt van berichtgeving. Na Ab Isselt komt 
het soort boeken in den trant van den „Mercurius" algemeen in 
Europa voor. In de zuidelijke Nederlanden was Antwerpen, wat Keu
len voor het Rijnland was. Zoo is het niet verwonderlijk dat, op de
zelfde manier als Ab Isselt deed, Van Meerbeeck zijn „Nederlant-
schen Mercurius" voornamelijk samenstelde uit de couranten van 
den Antwerpschen uitgever Abraham Verhoeven. Met dat woordelijk 
overnemen — ook zooals Haraeus b.v. deed — pleegde men volgens 
algemeene opvattingen geen plagiaat. Dat werd niet als zoodanig 

S2) MENKE-GLÜCKERT, t.a.p., blz. 106-110. 
88) A. POLET : Une gloire de l'humanisme belge : Petrus Nannius 1500-1557. 

Louvain, 1936, blz. 52 vlg. 
8*) E. C. SCHERER : Geschichte und Kirchengeschichte an den deutschen 

Universitäten. Ihre Anfängen im Zeitalter des Humanismus und ihre Ausbildung 
zur selbständigen Disziplinen. Freiburg i.Br., 1927. 
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gevoeld; men zocht niet altijd oorspronkelijkheid. Het was iets heel 
gewoons en zoowel in de Nederlanden als in Engeland en Duitsch-
land zag men er geen kwaad in3 5) . Wel begon zoo hier en daar toch 
het idee „plagiaat" op te komen. Den term treft men zeer dikwijls 
aan, o.a. in een brief van Bonaventura Vulcanius aan Arnold Mylius, 
geschreven in 15743e). Michael ab Isselt citeert eens Van der Haer, 
„ut nos plagii crimen non incurramus" 3 7), doch Van Meteren noem
de hij nauwelijks! Verhaer klaagt, dat men te Lyon buiten zijn weten 
zijn „Vitae Sanctorum" had nagedrukt en waarschuwt in een ander 
boek, dat wie zulks met het voorliggende werk zal doen, voor een 
plagiarius worde gehouden38). Citeerde hij zelf echter iedere maal 
zijn bronnen? 

Wanneer wij nu nog in eenige woorden willen samenvatten, wat 
het resultaat is van onze studie, dan zouden wij zeggen, dat uit ons 
onderzoek naar de katholieke historiografie van de zestiende en 
zeventiende eeuw over den opstand is komen vast te staan, dat de 
auteurs uit Keulen zoowel als uit het Zuiden bezield werden door 
een eenheid van geest, den geest n.l. van de vurige oplevende Contra-
Reformatie. Toch moeten wij hier opmerken, dat van deze beide 
centra Keulen meer heeft ontvangen dan gegeven, meer invloed on
derging — met name van de zuidelijke Nederlanden — dan deed uit
stralen39). Ook op het gebied van de contra-reformatorische kunst 
heeft men dit geconstateerd 4 0) . Maar de eenheid was er niet minder 

35) Zie P. POLMAN : Stalpart en zijn „Roomsche Reys". Tilburg, 1938, blz. 
113. THE; CAMBRIDGE HISTORY OF ENGLISH LITERATURE IV (Cambridge, 1919), 
blz. 24-25. ROTH, t.a.p., blz. 32-33. 

36) Mylius was medewerker aan het „Theatrum" van Ortelius. Vulcanius 
maakt er aanmerking op, dat laatstgenoemde in dat boek namen van benutte 
schrijvers heeft weggelaten ; hij eindigt : „Certe dignus est virulenta apologia 
plagiarius" ! Zie H. DE VRIES DE HEEKELINGEN : Correspondance de B. Vulca
nius. La Haye, 1923, blz. 53-54. 

" ) AB ISSELT, Historia, blz. 114. 
3e) Voorwoord van Haraeus in zijn „Olympiades et Fasti" (1602) : „Qui 

igitur superstite me, nec consulto, praesens opus cuderit sive cudire curaverit,... 
plagiarius habetor". 

3B) Dit is ook de conclusie, die zich opdringt na lezing van de vele gegevens 
uit het boekje van A. WREDE : Köln und Flandern-Brabant. Kulturhistorische 
Wechselbeziehungen vom 12-17 Jahrhundert. Köln, 1920. 

40) „Noemenswaardige bijdragen tot de Restauratie zijn er van het naburige 
Rijnland niet gekomen, niettegenstaande de drukke relaties, welke het aarts-
diocees Keulen gedurende de dertig-jarige oorlog met Zuid-Nederland en Spanje 
onderhield". Aldus KNIPPING, t.a.p., I, blz. 2. Het aldaar geciteerde artikel kon
den wij niet in handen krijgen, daar het niet in ons land aanwezig is. 
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hecht om! Ook de gedachten der schrijvers zijn dezelfde en komen 
overeen met de onder de katholieken algemeen gangbare opinies over 
het zoo belangrijk gebeuren, dat zij beleefden. Wanneer zich in die 
opinies een wijziging voordoet — zooals omstreeks 1600 — dan weer
spiegelt zich dat ook in hun boeken. Ná afloop van het Bestand heeft 
men nog wel belangstelling voor den eigen strijd, doch het grootste 
deel van de aandacht wordt opgeëischt door den strijd op het euro-
peesche oorlogstooneel, speciaal tegen den erfvijand van het Habs-
burgsche Huis. En daarom eindigt dan de geschiedschrijving over 
den opstand in zijn geheel. Men herdenkt nauwelijks de vroegere 
perioden daarvan. Slechts Jean de la Fosse richtte nog een aanval 
op eenige noord-nederlandsche historieboeken. Ook hij, die toch al 
heelemaal zeventiende-eeuwer was, herhaalde de vroegere argumen
ten. Door de vele betoogen, die men met de geschiedenis in de hand 
wilde bewijzen, werd de historiografie van den opstand een onder
deel van de over en weer zoo fel gevoerde polemieken op allerlei 
gebied. De historieboeken werden dientengevolge feitelijk slechts 
pamfletten van een volumineuzen omvang. 
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BIJLAGEN. 

Ia. 

1606 Verzoekschrift van JEAN-BAPTISTE GRAM AYE aan de aartsherto
gen om tot hun historiograaf te worden benoemd. 
Lm. de aanteekening dat hem dit wordt toegestaan, d.d. 8 Aug. 1606. 

Serenissimo Principi 

Supplicai debita cum reverentia J. B. Gramaye, I.U.L. et publiais Lovanii 
professor. Qui cum Serenis.mae Cels.ni Tuae ab Universitate Lovaniensi, Epis-
copis Ruraemundensi et Namurcensi aliisque commendatitias obtulerit, per annos 
8 publice Lovanii docuerit, et, excussis urbium coenobiorumque archivis, Histo-
riam et Antiquitates Brabantiae concinnaverit, idem in reliquis Beigli provinciis 
praestiturus. Ideoque petens dignetur eum Ser.ma Cel.do Tua Historici sui titulo 
et muñere donare. Quo facto. 

In margine het volgende: 
Son Al.586, informée des debvoirs faictz par ce suppliant à la lecture de la 

Rhétorique et bonnes lettres en l'Université de Louvain par plusieures années 
bien et louablement, aussy du travail par luy prins à la recerche des Antiquitéz 
et histoires de ces pays bas, le retient pour historiographe, si en luy permectant 
de doresenavant se y porter, inscripvre et intituler par ses libvres à imprimer 
et aultrement publicquement pour tel, sans toutesfois pouvoir prétendre, pour 
ce regard, aulcun gaige, dont luy sera faict et donné acte. Ainsy faict à Bruxelles, 
le huictiesme d'aoyst 1606. {Par.: A.V.; Despesché) 

(Brussel, Alg. Rijksarchief, 
. Papiers d'État et de l'Audience, No. 1236) 

Ib. 

1606, Aug. 8 Benoeming van JEAN-BAPTISTE GRAMAYE tot historio
graaf der aartshertogen. 

Acte de historiographe Les Archiducqz etc. 
pour Jehan Baptiste Sur la Remonstrance que faicte nous a esté de 
Gramaye. la p a r t de messire Jehan Baptiste Grammaye, 
en öe d aoust 1606 presbtre, Licentie es droitz et professeur en nostre 
Université de Louvain, que passé huict ans continuelz il auroit illecq publique-
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ment enseigné la réthorique et bonnes lettres, et qu'ayant depuis prins grande 
peine à recercher les antiquitez et histoires de noz pays de pardeçà, et désirant 
en ce continuer, il nous supplioit très humblement qu'en récompense et rémuné
ration de ses labeurs et industrie, il nous pleust le retenir pour notre particulier 
historiographe et de ce luy faire dépescher acte au cas pertinent, 

Pour ce est il, que nous ce que dessus considéré inclinons favorablement à la 
supplication et requeste dudict messire Jehan Baptiste Gramaye suppliant ; et in
formez des bons debvoirs par luy faictz plusieurs années en la lecture de la 
rhétorique et bonnes lettres en ladite Université, ensemble du traveil par icelluy 
prins à la recerche des antiquitez et histoires de nostre pays de pardeçà, l'avons 
retenu comme retenons par ceste pour nostre historiographe, luy permectant de 
d'oresenavant se porter, inscripre, et intituler publiquement pour tel en tous 
ses livres à imprimer à l'advenir sans toutesfois pour ce regard pouvoir prétendre 
aulcuns gages. Faict en nostre ville de Bruxelles soubz noz nom et cachet secret 
le huictiesme jour du mois d'Aougst l'an mil six cens et six. 

(Brussel, Alg. Rijksarchief, 
Papiers d'État et de l'Audience, No. 1236) 

IL 

1606, Nov. 22 Antwoord van de aartshertogen op het desbetreffende verzoek
schrift van JEAN-BAPTISTE GRAMAYE, waarlij hem een 
som van 300 Vlaamsche Ponden wordt toegekend om hem in 
staat te stellen den doctorstitel in de beide rechten te behalen, 
welken hij verlangt om zijn ambt van historiograaf met meer 
waardigheid te kunnen bekleeden. 

Albert et Isabel etc Receu à nous l'humble supplication de nostre bien 
amé Jehan Baptiste Gramaye, nostre historiographe, contenant comme devant 
sept ans il auroit composé l'histoire de la guerre et sièges des villes de Calais, 
Ardres et Hulst et nous dédié icelle; depuis à nostre reception et inauguration 
en nostre ville de Louvain auroit exhibée une commèdie par luy composée, que 
depuis auroit esté représentée en nostre chambre et, ayant esté imprimée, nous 
l'auroit aussy dédié; comme de mesmes naguères il nous auroit présenté les 
prémices de ses oeuvres des antiquitez de Brabant, et maintenant l'histoire et 
faictz des ducqz dudit Brabant, sans avoir oncques eu de nous aulcun honoraire 
ou récompense de ses travaulx et des grandz fraiz et despens qu'il luy a fallu 
mectre à colliger et mectre en lumière sadite composition; or comme, pour 
s'asister mieulx et avecq plus d'honneur à la charge que luy aurions conféré de 
nostre historiographe, il désireroit bien prendre le degré de docteur es deux 
droictz, canonique et civil; et, pour aultant que il se treuve du tant court et 
espuisté( !) de moyens pour y furnir, il nous a très humblement supplis que, en 
considération de ses travaulx et labeurs et des despens par luy mis à la recherche 
et inquisition de sesdites Antiquitez, il nous pleuist luy suppéditer et eslargir 
les moyens pour prendre ledit degré de docteur en l'Université de Louvain, et 
sur ce luy faire despescher noz lettres patentes en tel cas pertinentes, 



307 

SCAVOIR VOUS FAISONS que, les choses susdites considérées et sur 
¡celles en receu advis, nous, pour ces causes et aultres à ce nous mouvantes, 
inclinons favorables à ladite requeste dudict Jehan Bap.te Gramaye suppliant, 
luy avons donné et accordé, donnons et accordons de grâce spécialle par ces 
présentes la somme de trois cens livres, en pris de quarante groz nostre monnoye 
de flandres la livre, une fois, à en estre payé et contenté par les mains de nostre 
amé et féal Conseiller et Receveur général de noz finances, Christophle Godin, 
et de quelzconcques deniers et sa recepte si voulons et bons manières que, faisant 
ledici suppliant joyr de ceste notre présente grâce, don et accord, vous luy faites 
payer ladite somme de trois cents livres par nostre receveur général des finances, 
auquel mandons aussy ainsy le faire, et, en rapportant avecq ces mesmes origi
nelles quictance sur ce servante tant seulement, voulons ladite somme estre 
passée et allouée en la despense et ces comptes et rabatue des deniers de sa 
recepte par noz améz et féaulx les président et gens de noz comptes à Lille, 
ausquelz mandons semblablement ainsy le peui comme sans difficultéz, non
obstant que ces présentes, car ainsy nous plaist-il, nonobstant aussi quelzconcques 
aultres noz ordonnances, restrinctions, mandemens, déffences, uz, stile ou rigueur 
de compte à ce contraires. Donné en nostre ville de Bruxelles le vingtdeuxiesme 
de Novembre l'an de grâce mil six cens six. 

* (Brussel, Alg. Rijksarchief, 
Papiers d'État et de l'Audience, No. 1236) 

III. 

1608, fan. 7 Verzoekschrift van JEAN-BAPTISTE GRAMAYE aan de 
aartshertogen om een toelage, gezien de groóte kosten, die een 
bezoek aan de voor zijn werk nog te behandelen provincies mee
brengt. 

Serenissimo Principi. 
Exponit debita cum reverentia J. В. Gramaye, qualiter ipse ante annum as-

sumptus a Ser. te sua in Historicum, licet nullo honoratus stipendio tarnen unum 
id, ut debet, studuerit, principi se probare et Belgium illustrare, ideoque difficili 
et sumptuosa peregrinatione quattuor Belgii provincias visens scripto illustra-
verit. Cum autem ad reliquas progressurus videat nee sine peregrinatione opus 
absolví, пес ad peregrinationem sufficere privatum suum peculium, eo quod 
aestimaverit illam vix septingenti Philippaeis vix posse absolvere; fretus muni-
ficentia, qua Ser. t a s Tua et Maiores soient quodvis scriptorum genus, etiam illos 
qui pede musaeis non elato Historiam moliunt, supplicat, dignetur Ser. t a s Tua 
in dictos usus dictum subsidium ei conferre, et loco stipendii saltern immunitatem 
ab oneribus potui ciboque impositis, qua omnes Palatini clientes et ministri 
Sere. t i s Tuae gaudeunt, elargiri. Et promittit se intra sesquiannum proximum 
reliquum Belgii ad honorem Sere. t i s Suae absoluturum. 

(Adres) Sere.m o Principi Joes Bap. ta Gramaye. 
(Andere hand) Bruxelles le 7 Janvier 1608. Finances. 

Lm. hierbij aangeteekend, dat hij 300 VI. Ponden krijgt, boven de 300, die 
hij reeds 22 Nov. 1606 gehad heeft. D.d. 3 Maart 1608. 
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1608, Maart 3 Hiervan is reeds denzelfden dag een akte opgemaakt, waarvan 
wij alleen den considerans geven. 

Albert et Isabel combien que, sans aulcun salaire, si se seroit il efforcé 
de en sa profession se rendre aggréable à nous, et de illustrer noz pays de 
pardeçà par ses escriptz, en suyte de quoy, après avoir visité et recognu le plus 
remarcquable de ce que se retreuve en quatre de noz provinces de pardeçà, il en 
auroit escript ung volume, mais voyant que, pour s'avancer aux aultres provinces, 
l'oeuvre ne se pourra achever sans une longue pérégrination prcallable, et que, 
pour effectuer icelle, ne luy peult suffire le revenu de son patrimoine, d'aultant 
qu'il a fait son compte qu'il ne la pourra achever à moins de sept cens Philipes 
de fraitz, se confiant de la munificence de laquelle nous et noz prédécesseur de 
glorieuse mémoire avons accoustume salarier tous historiographes, aussi ceulx 
qui pour le parfait de leurs escriptz n'ont besoing bouger de leur comptoir, il 
nous a très humblement supplié 

(Brussel, Alg. Rijksarchief, 
Papiers d'État et de l'Audience, No. 1236) 

N.B. Mocht er in bovenstaande stukken, alsmede in andere gepubliceerde archivalia, 
eenige onjuistheid zijn ingeslopen, dan gelieve men te bedenken, dat de oorlogs
omstandigheden het ons onmogelijk hebben gemaakt ze te collationneeren. 
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Heisterbach (Cäsarius van), 16*. 
Hellinga (W. G.), 216. 



314 

Helmond, 163. 
Hembyze, 84, 126. 
Hemelaers (Johannes), 181, 267. 
Hendrik I van Duitschland, 238. 
— I l l van Frankrijk, 89, 186. 
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STELLINGEN. 

I. 
D. van Heel O.F.M, plaatst in zijn levensbeschrijving van Nico-

laas Wiggers teveel gebeurtenissen uit diens leven in de periode van 
zijn studietijd te Leuven (1573-1579). Hij heeft den tijd tot ongeveer 
1592 niet voldoende doordacht. 

D. VAN HEEI, : Nicolaas Wiggers Cousebant als seculier 
priester (1555-1603) en als Minderbroeder (1603-1628). 
Haarlem, 1929. 

IL 

Nicolaas Wiggers Cousebant heeft te Keulen niet den grondslag 
gelegd voor een later klein- of groot-seminarie. Bij de interpretatie 
van de desbetreffende mededeelingen mag men niet verder gaan dan 
dat hij jongens in huis had, die roeping gevoelden voor het priester
schap. 

HL 

Bij een onderzoek naar de spiritualiteit van de geestelijken, die 
rond 1600 te Keulen hebben geleefd en in de „HoUandsche missie" 
zijn werkzaam geweest — zooals b.v. Dusseldorpius, Vosmeer en 
Rovenius — dient men zich voortdurend af te vragen óf, en in hoe
verre, zij invloed van de Jezuïeten te Keulen hebben ondergaan. 

IV. 

Het verdient aanbeveling den term „Missio Hollandica" te vertalen 
door „HoUandsche missie" ofwel „Missie in Holland" liever dan door 
„HoUandsche zending". 

V. 

Fruin's meening, dat Dusseldorpius geen „kettersche" geschied-
boeken heeft gebruikt, is onjuist. 

F. DUSSELDORPIUS : Uittreksel uit F. Dusseldorpü An
nales 1566-1616. Uitgegeven door R. Fruin. 's-Graven-
hage, 1893, blz. XIJX-L. 

VI. 

In de zestiende eeuw zijn de middeleeuwsche begrippen „felonie" 
en „majesteitsschennis" — die dan in verband worden gebracht met 
rebellie en ketterij — nog volop in leven. 



VII. 

Bij de beoordeeling van Alva's optreden in de Nederlanden dient 
men aandacht te schenken aan het feit, dat de ijzeren hertog de in 
zijn tijd bestaande ideeën over felonie en majesteitsschennis in toe
passing bracht. 

VIII. 

Dr. J. Bax heeft te weinig aandacht geschonken aan de katholieke 
geschiedschrijvers over den opstand. 

J. BAX : Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e 
eeuw. Amsterdam, 1940. 
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