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I N L E I D I N G 

1. Algemeen 

25 Maart 1492 rijdt een jonge vorst zijn hertogdom binnen, vrij
gekocht uit een lange en uitzichtloze gevangenschap door zijn 
vrijheidslievende onderdanen als hun beschermer tegen vreemde 
overheersing: hertog Karel van Gelre doet zijn intrede in zijn 
vaderlijk erfdeel. Met zijn komst gaat het doek op voor de strijd 
om het al of niet voortbestaan van Gelre als zelfstandig vorsten
dom. Meer dan een halve eeuw lang zal dit conflict als de Gelderse 
kwestie op het politieke toneel in de Nederlanden een belangrijke 
rol spelen en op zijn beurt betrokken worden bij de politieke ont
wikkeling in de Lage Landen en in West-Europa. Wanneer in 
1543 het krijgsrumoer verstomt, is de kring van de Nederlanden 
voorgoed gesloten. Aan het landencomplex, door het huis Bour-
gondië-Habsburg bijeengebracht, zullen geen nieuwe aanwinsten 
meer worden toegevoegd, al bleef het verlangen hiertoe wel be
staan. Gedurende deze laatste beslissende phase in de vorming 
van het gebied, waaruit Nederland en België zullen worden ge
boren, is een van de belangrijkste aspecten de wisselende verhou
ding tussen de centrale regering en de hertog van Gelre. Het is 
de opzet van deze verhandeling die controverse in al zijn wissel
valligheden, facetten en bedoelingen te schetsen, op grond van 
reeds uitgegeven bronnen, maar bovenal steunend op tot nu toe 
ongebruikt archiefmateriaal. 

Een hoofdrol speelt de Bourgondische staat, voor wie de ver
werving van Gelre aanvankelijk alleen een dierbare wens was 
maar in een later stadium een erezaak werd. Buitendien was de 
uitschakeling van hertog Karel een eis van zelfbehoud en nood
zakelijke voorwaarde voor iedere gebiedsuitbreiding. Want Karel 
van Gelre zocht de verdediging van zijn zelfstandigheid in de 
aanval; hij bedreigde de jonge Bourgondische staat militair en 
economisch. Ook vormde zijn optreden een positieve barrière 
tegen de Bourgondische expansiedrang. ledere tegenstander van 
de Habsburgse macht kon op zijn hulp rekenen en als hij in zijn 
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streven geslaagd was, waren er geen zeventien Nederlanden en 
dientengevolge ook geen Republiek van de zeven verenigde 
Provinciën ontstaan. 

In de te bespreken periode ontwikkelde de centrale regering te 
Brussel zich van een macht met hoofdzakelijk regionale belangen 
en machtsmiddelen tot een van de drie middelpunten van de 
Habsburgse wereldmonarchie naast de regeringen in Spanje en 
Oostenrijk; hierdoor trad ook een ingrijpende wijziging op in de 
militaire en diplomatieke strijd: het grote rijk werd een bron van 
nieuwe mogelijkheden voor, maar ook van beperkingen aan het 
gebruik van de machtsmiddelen. In dit uitgestrekte complex van 
landen was de politieke mening niet altijd gelijk; т . п . tegenover 
de Gelderse kwestie bestond er een kenmerkend verschil tussen 
de Bourgondisch-nationale richting, vertegenwoordigd door Phi
lips de Schone, Willem van Chièvres en con variazione door 
Margaretha van Savoye en de grootse Habsburgs-dynastieke 
conceptie van de keizers Maximiliaan en Karel V . Wij kunnen 
hier volstaan met de korte aanduiding van dit contrast en de ver
schillen in de benadering van hertog Karel: bij gedetailleerder be
handeling zal deze verscheidenheid, vaak beslissend voor de loop 
van de gebeurtenissen, voor zichzelf spreken. 

In het hierna volgende relaas zijn deze beide richtingen in het 
éne Habsburgse kamp omschreven met de termen Bourgondisch-
nationalistisch en Habsburgs-dynastiek. Maar of nu de zuiver 
Nederlandse belangen overwogen of ondergeschikt gemaakt wer
den aan het grotere geheel van de Habsburgse monarchie, langs 
andere weg bleef toch het doel gelijk: afronding van de landen 
van herwaartsover door de annexatie van Gelre, hoe dan ook. 

De grote tegenspeler is Karel van Gelre, die hardnekkig vast
houdt aan wat hij tot het einde toe als zijn rechtmatig bezit blijft 
beschouwen. Wanneer in de politieke ontwikkeling, die hij door
maakt, veranderingen optreden, zijn deze minder toe te schrijven 
aan innerlijke structuurwijzigingen, zoals bij zijn tegenstander, dan 
wel aan de uiterlijke omstandigheden. Zijn levenstaak, het verzet 
tegen de Habsburgse heerschappij, zou voor korte tijd worden 
voortgezet door Willem van Gulik. Dit vervolg van de Gelderse 
oorlogen, dat zou resulteren in de voetval voor Karel V bij Duren, 
werd grondig beschreven door P. Heidrich1). Bepalen wij ons 

1) P. Heidrich, Der Geldrischc Erbfolgestreit, 1537—1543, Kassel, 1896. 
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daarom tot zijn voorganger, dan valt voor ons onderwerp de 
nadruk op de periode tot aan de vrede van Gorcum. De enkele 
wanklanken, die nadien de rust dreigen te verstoren, waren onder 
de gegeven omstandigheden niet meer dan tot mislukken gedoemde 
wanhoopsdaden, niet in verhouding tot het felle verweer, dat er 
aan was voorafgegaan. De datum van 3 oktober 1528, wanneer 
te Gorcum de beslissing valt over het lot van Gelre, kan daarom 
als eindpunt voor deze uiteenzettingen genomen worden. 

Het terrein, aldus door deze tegenstrijdige krachten en door de 
tijdslimieten omschreven, vertoont een rijk geschakeerd beeld. 
Men kan deze periode betitelen als de tijd van de Gelderse oor
logen. Niet zonder reden, want er is veel gevochten, maar, en dat 
is een minder bekend aspect, er is nog meer geconfereerd. Deze 
langdurige onderhandelingen over de status van Gelre beginnen 
onmiddellijk in 1492; de vrede van Gorcum sluit de laatste dag* 
vaart af. Vaak schijnt dit gepraat uiterst futiel: van alle bespre
kingen, gedurende deze 36 jaar met grotere of kleinere tussen
pozen gevoerd is het resultaat ofwel totaal negatief of slechts van 
tijdelijke duur. Toch ligt aan het langdradige geknibbel over ge
regeld herhaalde eisen een voortlopende lijn ten grondslag, ken
merkend voor de tussen het huis Habsburg en de hertog van 
Gelre bestaande verhouding, die het onderwerp van deze verhan
deling uitmaakt. Om deze reden was het onvermijdelijk de ge
voerde onderhandelingen uitgebreid te behandelen. 

In tegenstelling tot de voortdurende contacten tussen hertog 
Karel en de Bourgondische regeringen op diplomatiek gebied zijn 
de Gelderse oorlogen vaak onderwerp van studie geweest. Het 
was daarom onnodig en ongewenst deze strijd nogmaals te ver
halen, uitgezonderd in die gevallen waarin oorlogshandelingen 
invloed uitoefenden op de Bourgondisch-Gelderse verhoudingen. 
De keerzijde van deze restrictie is geweest de beperking tot zuiver 
diplomatieke geschiedenis; het schokkende en soms boeiende re
laas van de talrijke verrassingen, grote en kleine veldtochten en 
van belegeringen moest plaats maken voor de minder aantrekke
lijke, zij het voor de ontwikkeling belangrijke reeks diplomatieke 
gesprekken. Deze omstandigheid moge tot excuus dienen tegen
over de lezer, die ervan overtuigd mag zijn dat zijn geduld wel 
beproefd maar uiteindelijk beloond zal worden. 

Bij de gedetailleerde behandeling komen vele vragen naar voren. 
Welk karakter had dit geschil, dat zich afspeelde in het grensge-
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bied tussen Middeleeuwen en Renaissance, tussen de standen-
staat en het vorstelijk absolutisme, verwezenlijkt in de gecentra
liseerde eenheidsstaat? Welke motieven beheersten de partijen 
in het conflict achter de façade van herhaaldelijk voor het forum 
van de publieke opinie uitgegeven verklaringen, een in deze tijd in 
toenemende mate optredend verschijnsel? Hoe kon de vorst van 
een land als Gelre, betrekkelijk arm aan militaire, politieke en 
economische hulpbronnen, het zo lang uithouden tegen de Habs-
burgse wereldmacht, in schijn beter voorzien van middelen, die 
succes konden garanderen? Waarop, tenslotte, waren de bijna on
ophoudelijk gevoerde onderhandelingen gebaseerd en waarom 
mislukten zelfs veelbelovende toenaderingspogingen? 

Om tot een juist begrip van de verschijnselen te komen, is het 
noodzakelijk verscheidene vooroordelen weg te nemen. Bepaald 
storend is de legende rond de centrale figuur van de hier te schet
sen gebeurtenissen. De woelige Karel v-лп Egmond, de bandeloze 
condottiere, de roofridderachtige verschijning die met plunder-
tochten zijn tijd doorbracht en zijn nog meer beruchte aanvoerder 
Maarten van Rossem zijn ons als zodanig vertrouwd geworden. 
Een extreem voorbeeld levert Schevichhaven: „Renaissance-Attila 
in duodecimo, bracht hij dien tijd door met plunderen, moorden, 
brandschatten en brandstichten, steden en dorpen met de grond 
gelijk makend in de landen van naburige vors ten" 2 ) . Karel van 
Gelre had geen sympathiek karakter, maar het zou onbillijk zijn, 
één persoon of één partij verantwoordelijk te stellen voor de wijze 
van oorlog voeren in zijn tijd gebruikelijk, die door allen werd 
toegepast. Omgekeerd dient afstand te worden genomen van een 
daaraan diagonaal geplaatst standpunt, waardoor een even sterke 
vervorming plaats vindt. Men hoeft niet noodzakelijk Karel van 
Gelre het recht op een standbeeld te ontzeggen: het is alleen zaak 
de sluiers rond hem te verwijderen, die verhullen, dat hij niet an
ders was dan velen in zijn tijd, niet slechter, maar zeker ook niet 
beter. 

Michelet merkte reeds op: „L'histoire s'est faite bourguinonne". 
Wa t hij en Huizinga3) constateerden voor de controverse tussen 
de koningen van Frankrijk en hun grote vazallen de hertogen van 

2) H. D. J. van Schevichhaven, Nijmegen en Karel van Egmond, B.M.G., 
IV (1901), p. 2. 

3) J. Huizinga, L'état Bourguignon, Verzamelde Werken, II, p. 165; 
J. Michelet, H stoire de France, VIII, p. 336, Parijs, 1870. 
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Bourgondie, geldt in gelijke mate voor de verhouding van Gelre 
tot Habsburg. In Habsburgse ogen was de hertog altijd de usur
pator, die zij betitelden als „Karel van Egmond"; het gebruik van 
deze benaming, die inhield, dat Karel van Gelre geen recht had 
op het vorstendom, is daarom stelselmatig vermeden. Hoe men ook 
over hertog Karel mag denken, zijn wettige aanspraken staan 
vast. Het is een feit, dat de Habsburgse regering beter was toe
gerust om reeds gedurende de oorlogen invloed uit te oefenen 
op de publieke opinie; de voortdurende bedreiging en de zeer 
recele schade van de Gelderse troepen ondervonden, riepen een 
felle animositeit in de Nederlanden in het leven. De invloed van 
deze stemmingen heeft zich met grote hardnekkigheid weten te 
handhaven in een Brabants-Hollandistische geschiedschrijving. In 
meerdere of mindere mate is verguizing het lot van iedere ver
liezende partij, alsof uit zijn nederlaag het bewijs kan worden ge
leverd van zijn ongelijk. Ook hertog Karel is het slachtoffer ge
worden van deze eigenaardigheid. Een andere misvatting, die 
Karels wezen verdoezelt, is het verwijt dat hij de vooruitgang m 
de weg stond en anti-nationalistisch het grote goed dat een opgaan 
van Gelre in een grotere gemeenschap, waartoe het land eigenlijk 
al gerekend werd te behoren, kortzichtig verhinderde4). Het 
blijkt uiterst moeilijk te zijn, vertrouwd als men is geraakt met de 
Zeventien Nederlanden, volledig in te zien dat vóór 1543 Gelre 
nog geen deel uitmaakte van de — immers Bourgondische — Ne
derlanden. Hoe overbodig deze waarheid ook schijnt te zijn, toch 
moet hierop nadrukkelijk gewezen worden, zolang zelfs nog in 
recente litteratuur met betrekking tot de verovering van Gelre 
gesproken wordt over ,,de unificatie van de Nederlanden" 5) en 
over het omstreden hertogdom als gewest. 

Wel had het vorstendom deel uitgemaakt van de Bourgondische 
staat van 1473 tot 1492, maar het nieuwe bestuur had er nauwe
lijks wortel geschoten 

Karel de Stoute had tijd noch gelegenheid om zich volledig als 
landsheer te vestigen. Maximihaan beschikte in de tweede bezet
tingsperiode niet over de machtsmiddelen om een krachtig gezag 
uit te oefenen en was bovendien gebonden door de ernstige oppo-

4) R Fruin, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland 
(recensie van de bronnenpublicatie van I A Nijhoff). Verspreide geschriften, 
VIII, ρ 249-251 

5) F Hugenholtz A G N , IV, ρ 32 
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sitie, die elders in de Nederlanden tegen zijn bewind gevoerd werd. 
In het bezette gebied was een sterke nationale partij blijven be
staan en bij terugkeer van de landsheer bleek een relatief zwakke 
stoot voldoende om de tweede overheersing te beëindigen. In dit 
opzicht is een parallel te trekken met Luik, een andere verovering 
van Karel de Stoute; de wezenlijk verschillende rol, die dit bisdom 
nadien zou vervullen, bracht het wel onder sterke invloed, maar 
niet weer opnieuw onder direct bestuur van de Habsburgse monar
chie. Op een andere manier geldt dit ook voor Oost-Friesland, 
door omstandigheden evenzeer in Habsburgs vaarwater geraakt. 
De Bourgondische bemoeiing gaf op deze wijze het eerstgenoemde 
gebied de plaats van een satelliet; Oost-Friesland daarentegen 
werd door de gebeurtenissen weer afgestoten, toen de tuin der 
Nederlanden zich sloot. Een gevolg van deze zienswijze is de 
projectie van de later gevormde staat op het Gelre van de zes
tiende eeuw, waardoor de eenzijdige illusie gewekt wordt, dat 
dit vorstendom primair op het Westen georiënteerd was. Het her
togdom nam niet alleen geografisch, maar ook politiek de plaats in 
van een aangrenzend gebied. Even sterk als in het Sticht Utrecht 
was Karel van Gelre geïnteresseerd in het bisdom Munster. Als 
Rijnlands vorst nam hij zijn plaats in naast en vaker tegenover 
Kleef en Gulik. De dreiging van zijn krijgstochten strekte zich 
tot Amsterdam en Den Haag uit, zowel als naar Hildesheim en 
Frankfort. Herhaaldelijk laat hij zich voorstaan op zijn positie als 
rijksvorst. Als een buitenstaander beschouwden hem ook de Bour
gondische gewesten: voortdurend botste de Habsburgse regering 
op het standpunt van de staten, geneigd de Gelderse oorlog te zien 
als een zuiver dynastieke zaak; trouwens geen van de partijen in 
dit geschil beschouwde deze kwestie anders dan als een aan
gelegenheid van externe aard. 

De situatie, die Petri waarnam voor de tijd van de Bourgon
dische hertogen e ) , dat n.l. Oostnederland een tussengebied vorm
de tussen de Nederlandse en Duitse politieke kringen, bleef, hoe
wel in mindere mate, bestaan onder de regering van Karel van 
Gelre. Eerst de definitieve verwerving van Gelre door Karel V 
in 1543 bracht integratie van dit vorstendom in het westelijker ge
legen landencomplex. Geografisch vertoonde het hertogdom alle 
gevolgen van zijn late vorming, naar buiten tussen de oudere terri-

e) F. Petri, Nord-westdeutschland in der Politik der BurgunderheTzöge, 
Westfälische Forschungen, VII, (1953/,54), p. 80. 
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toria bekneld en naar binnen gelardeerd met kleinere heerlijkhe
den; deze situatie was te ver ontwikkeld om al deze heren nog 
terug te dringen of hun gebieden te annexeren. Dit verklaart de 
brokkelige structuur, vol grotere en kleinere enclaves. Uitzonder
lijk is de positie die de bannerheren door hun onafhankelijke, hoe-
,wel weinig omvangrijke gebieden innamen. Een groter gevaar le
verden die streken op, die niet stonden onder een kleine heer, maar 
toebehoorden aan een vorst van gelijke portuur. Zo liepen de her
togdommen Gulik en Kleef, beiden in de toekomst hechte bond
genoten van het Bourgondische huis, diep in de Gelderse landen 
door. Het meest homogene gedeelte van Gelre vormden de drie 
Noordelijke kwartieren, van de Graafschap, van de Veluwe en 
van Nijmegen, het grootste gedeelte van de tegenwoordige pro
vincie Gelderland. 

Hiertegenover gaf het Overkwartier een veel minder samen
hangend beeld te zien, zodat hier misschien eerder gesproken kan 
worden van grotere en kleinere Gelderse enclaves dan van een 
werkelijk aaneengesloten geheel. Deze situatie was een gevolg van 
de mislukking van de pogingen om naar het Zuiden uitbreiding 
te vinden, die door de slag van Woeringen, 1288, een feit gewor
den was en waarvan de opdeling van het hertogdom Limburg 
tussen Luik, Brabant, Gulik, Kleef en Gelre een ander gevolg 
was. Het omvangrijkste waren nog de streken rond Roermond 
en Venlo, waar Westelijk het land van Kuik over de Maas bij aan
sloot en dat Oostelijk aanzienlijk verder doorliep dan de tegen
woordige landsgrens, maar van het centrum werd afgesneden 
door een grote corridor van Kleef over Gennep naar de Maas. 
Naar het Zuiden en Oosten lagen steeds kleiner wordende gebie
den rond Erkelenz, Viersen en Nieuwstad. Naast het hierdoor 
ontstane gebrek aan samenhang en de voortdurend blijkende moei
lijkheid in eigen land veilige verbindingen te onderhouden, had 
ten gevolge van deze situatie het vorstendom Gelre een zeer 
lange grenslijn, waardoor een grote kwetsbaarheid bestond. Niet 
altijd zou dit een strategisch nadeel blijken te zijn: tegenover de 
aaneengesloten Bourgondische gewesten Brabant en Holland, door 
het neutrale, vaak partijdige en altijd weerloze Sticht gemakkelijk 
te bereiken, bood dit uitgestrekte gebied de gelegenheid op zeer 
uiteenliggende plaatsen onverwachte aanvallen te doen. Zo was 
het hertogdom in letterlijke zin een diep inhakende doom in het 
vlees van de Bourgondische staat. 
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Eén doelstelling had men bij de vorming van het vorstendom 
wél bereikt: de beheersing van de rivieren .Alle stromen van enig 
belang in de noordelijke Nederlanden, in deze tijd van relatief 
slechte verbindingen te land des te waardevoller verkeerswegen, 
werden door Karel van Gelre beheerst. Het is duidelijk, welke 
gevolgen deze ligging voor de handel in oorlogstijd moest hebben. 
Het is daarom niet te verwonderen, dat Maximilaan Margaretha 
van Savoye wees op het grote belang „de tenir le Rin ouvert" 7) 
en dat naast andere Hollandse steden Dordrecht, dat in zo sterke 
mate zijn welvaart dankte aan de Rijnvaart, zich in een deputatie 
bij de keizer verzette tegen vredesonderhandelingen met Karel 
van Gelre, die konden resulteren in de bestendiging van de moge
lijkheid deze levensader te zien afgesneden. Tevens nam Gelre 
door deze positie een plaats in naast de andere Nederrijnse vor
stendommen, met wie het vele belangen deelde: de uiterste conse
quentie van deze gelijkheid in interessen, toen een aantal Rijnlan
den in één hand verenigd waren onder Willem van Gulik, ligt 
buiten het bestek van deze studie. Toch bestond ook in de te be
spreken periode de mogelijkheid van een Nederrijnse coalitie, die 
in 1511 en 1527 de Bourgondische regering veel zorg zou baren. 

Tenslotte bood de corridor naar het Zuiden een gemakkelijke 
toegang voor de Franse hulptroepen, die in 1499 en 1506 de enige 
uitkomst uit de moeilijkheden zouden blijken te zijn. Naast andere 
redenen was dit een belanrijke factor voor de hardnekkige, uit
eindelijk succesrijke pogingen van de Bourgondische regering 
het bisdom Luik op haar hand te krijgen. En hierin ligt eveneens de 
verklaring van het feit dat de Brusselse regering in 1511 zo krach
tig het plan verdedigde om Venlo te nemen, barrière op deze ver
bindingsweg, tegen de mening van keizer Maximiliaan in, die een 
directe aanval op het hart van het vijandelijke gebied verstandiger 
oordeelde. 

Het is kenmerkend voor de Gelders-Habsburgse verhoudingen, 
dat beide partijen vrijwel altijd te vinden waren voor pogingen 
het bestaande geschil in der minne te schikken. Zonder vooruit te 
lopen op de wisselende motieven, die aan de voortdurende onder
handelingen ten grondslag lagen, moet er op gewezen worden, dat 
de feitelijke toedracht meer te zien geeft dan een reeks grotere en 
kleinere oorlogen. De strijd werd misschien even vaak uitgestre-

7) Le Glay, I, p. 270. 
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den en uiteindelijk beslist in de niet aflatende pogingen tot een 
aanvaardbare modus vivendi te komen. 

Niet de minste reden, waardoor het Gelderse standpunt onvol
doende tot zijn recht kwam, is dezelfde bovengenoemde eenzijdig
heid in het bronnenmateriaal. 

Deze omstandigheid is oorzaak van een onvermijdelijke fictie. 
Aan Habsburgse zijde zijn meer stukken — memoranda, corres
pondentie, ontwerpverdragen e.d. — bewaard gebleven met het 
gevolg, dat men kan uitmaken welke personen de politiek in de 
Gelderse kwestie bepaalden, ook al geschiedde dit naar buiten al
tijd op naam van de vorst of van de landvoogd. Bij de tegenpartij 
is een gelijksoortig materiaal niet voorhanden; faute de mieux 
moeten dus alle beslissingen toegeschreven worden aan Karel van 
Gelre, die de brieven etc. waarin de Gelderse mening aan de tijd
genoten — en, onbedoeld, aan het nageslacht — bekend gemaakt 
werd, ondertekende. Vanzelfsprekend hebben raadgevers de be
sluiten van de hertog beïnvloed, maar bewijsbaar is dit niet; het 
was onmogelijk meer te geven dan een testimonium paupertatis in 
deze en het geheel van de Gelderse houding aan Karel van Gelre 
toe te schrijven. Zolang echter de institutionele geschiedenis van 
Gelre en vooral de samenstelling van de hertogelijke raad gedu
rende de regering van hertog Karel niet is beschreven, ontbreekt 
de mogelijkheid om de achtergrond van de Gelderse politiek te 
schilderen. 

Van den Bergh wees er op, dat zich in de archieven te Rijssel 
weinig stukken, in Gelre opgemaakt, bevonden, en sprak de hoop 
uit, dat deze lacune door publicatie uit de Gelderse archieven 
zou worden aangevuld8). Helaas blijkt deze wens slechts zeer 
ten dele vervuld te kunnen worden. Het verzamelen van de bron
nen tot de kennis van het verloop van de Gelderse kwestie leidde 
naar de archieven van de verschillende regeringen en soms van 
hun ondergeschikte ambtenaren, die in deze wijdvertakte affaire 
betrokken waren. Vooraan staat het Rijksarchief in Gelderland in 
de Gelderse hoofdstad. Een onderzoek naar de door Van den 
Bergh aanwezig geachte correspondentie met de regering te Brus
sel in het hertogelijk archief te Arnhem leverde slechts enkele 
brieven op. Evenmin is er veel terug te vinden van de uitgebreide 
briefwisseling, die bestaan moet hebben met de Franse bond-

8) L. Ph. C. van den Bergh, Gedenkstukken tot opheldering der Neder-
landsche Geschiedenis, II, p. VI. 
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genoten. Een verklaring is mogelijk te vinden in het uit de aard 
der zaak geheime karakter van deze laatste correspondentie; en
kele brieven, gepubliceerd door Busken Huet en Van Veen 9) wa
ren in cijferschrift gesteld, met het oog op de kans, dat zij, zoals 
inderdaad herhaaldelijk gebeurde, in vijandelijke handen zouden 
vallen. Het is begrijpelijk, hoewel niet vergeeflijk, dat onder een 
onoordeelkundig archiefbeheer dergelijke juist zo gewichtige stuk
ken de weg naar de papiermolen hebben gevonden. Een andere 
omstandigheid, die de ongelijkheid in de beschikbare gegevens 
verklaart, is de voortreffelijke registratie in de Bourgondische 
kanselarij, onmiskenbaar beter ingericht dan de Gelderse. Daarom 
kon met name het archief van de Audiëntie in het Algemeen Rijks
archief te Brussel een rijke oogst opleveren in de archieven van de 
landvoogdes in de Nederlanden, voornaamste tegenspeelster van 
Karel van Gelre. Zeer veel is hieruit reeds door Van den Bergh ge
publiceerd 8 ) , maar vooral de portefeuilles in de audiëntie nrs. 41 
en 1435 en ter zelfder plaatse in de „série des portefeuilles" de nrs. 
1506 en 1507 leverden nog ongepubliceerd materiaal op. Het be
lang van deze ongebruikte stukken voor dit onderzoek ligt in de 
aanwezigheid van enkele gewichtige documenten, die juist de 
houding ten opzichte van Gelre betroffen. 

Onder de centrale organen van de Bourgondische overheid 
stonden de regionale ambtenaren waaronder speciaal Floris van 
Egmond, graaf van Buren, stadhouder achtereenvolgens van 
Friesland en van Holland, gebieden die ten nauwste betrokken 
waren bij de Gelderse kwestie, een vooraanstaande plaats innam. 
Bovendien onderhield deze achterneef van Karel van Gelre vooral 
in de latere jaren van de behandelde periode nauwe betrekkingen 
met zijn vorstelijke bloedverwant, tegenover wien hij tot dan toe 
niet bepaald vriendelijk gestaan had en gaf herhaaldelijk leiding 
aan de gevoerde onderhandelingen. Het archief van Buren, met 
de erfenis van Anna van Buren aan de Nassause Domeinraad ge
komen, bevat zodoende waardevolle gegevens, vooral over de on
derhandelingen van 1524—1528 gevoerd. 

In nauw verband met de graaf van Buren treden in de Gelderse 
kwestie ook andere hogere en lagere functionarissen op, zoals 
Anton van Lalaing, graaf van Hoogstraten, de audientiaris Lau
rens Dublioul en anderen. De van hen afkomstige stukken zijn, 

") G. Busken Huct en J. S. van Veen, Verslag van onderzoekingen naar 
archivalia te Parijs, I, 's-Gravenhage, 1899. 
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voorzover deze betrekking hadden op de Nederlandse aangelegen

heden .— en dus ook op de Gelderse oorlogen -— bewaard geble

ven in de zetel van het landsheerlijke bestuur in Holland, in dit 

opzicht een centrum van meer dan gewestelijke betekenis. Een 

aantal waardevolle gegevens waren zodoende te vinden in de 

„Stukken, afkomstig van ambtenaren van het centraal bestuur 

tijdens de regering van Karel V, gedeponeerd ter Charterkamer 

van Holland". 

Een nevengeschikte rol hebben ook de hertogen van Guhk en 

Kleef gespeeld als bondgenoten van het huis Bourgondie-Habs-

burg. Hoewel deze archieven voor de betrekkingen van deze lan

den tot Gelre grondig zijn gebruikt o.m. door O. Redlich 1 0) ble

ven de naspormgen in het Staatsarchief te Dusseldorf niet geheel 

onbeloond. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de verhoudingen 

van de Rijnlandse vorsten en evenzeer van de overige Duitse 

rijksvorsten tot de Gelderse kwestie een onderwerp op zichzelf 

uitmaken, dat hier noodzakelijkerwijs buiten beschouwing moest 

blijven om niet op een zijspoor te geraken. Μ η. geldt dit voor een 

bronnenpublicatie als F. Kuch, Politisches Archiv des Landgrafen 

Philipp des Grossmutigen von Hessen, Publicationen aus den 

Preussischen Staatsarchiven, 78, (1904), pp. 395, 396 en 85, 

(1910), pp. 534-536. 

Aan het einde van deze speurtocht lag tenslotte het archief van 

de rekenkamer te Rijssel, waar zelfs na de uitgave van Van den 

Bergh 8 ) , nog enkele stukken ongepubliceerd bleven. Hoe be

langrijk de archivalia in genoemde archieven van de Bourgon

dische overheid, hun ambtenaren en bondgenoten ook waren, de 

door Van den Berg gesignaleerde lacune was nog niet opgevuld. 

Deze langgezochte ontbrekende stukken bleken tenslotte op on

verwachte wijze afgedwaald te zijn naar het Oostenrijkse Staats

archief te Wenen, waar zij berusten m de afdeling „Belgien". 

Aanvankelijk bevonden zich deze fondsen te Brussel Bij de 

nadering van de Franse troepen in 1794 werden door de Oos

tenrijkse autoriteiten wagenladingen archiefstukken uit Brussel 

naar Oostenrijk overgebracht. W a t direct op België betrekking 
had, is inmiddels weer teruggehaald, maar een groot aantal stuk-

l ü ) O Redlich, Jülich und Geldern am Ausgang des 15 Jahrhunderts, 
Beitrage zur Geschichte des Niedenheins, IX, (1895), ρ 38 

Idem Franzo·, sehe Vermittlunqspolitik am Niederrbe η im Anfang des 
16 Jahrhunderts, Beitrage zur Geschichte des Niederrheins, XI, (1897), ρ 131 
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ken, juist diegene, die Noord-Nederland betroffen, zijn in Wenen 
achtergebleven. Een onderzoek ter plaatse bracht na schifting 
van het grote aantal stukken een rijke oogst op in 4000 bladzijden 
folio met verdragen en brieven, die ik door de bereidwilligheid 
van de archivaris Dr. R. Blaas in Nederland ter inzage mocht 
ontvangen. Van des te groter gewicht bleken deze archivalia, om
dat hierin uitsluitend zaken van een meer dan regionaal belang be
handeld werden. Voornamelijk aan de hand van deze tot nu toe 
ongebruikte stukken was het mogelijk uit de talloze memories, 
brieven en ontwerp-verdragen een vollediger beeld te krijgen van 
de Habsburgs-Gelderse verhoudingen, op sommige punten zo 
totaal anders geaard dan men kon vermoeden. Door de combinatie 
van de gegevens over zoveel archieven verspreid, werd de gele
genheid geschapen een antwoord te zoeken op de vragen, die bij 
een nadere beschouwing van het langdurige conflict om het bezit 
van Gelre aan de dag treden. 

2. De incubatie-tijd van het conflict om het bezit van Gelre, 
1423—1492. 

Zoals een rivier, uit onaanzienlijke beekjes gevoed, zich ver
breedt tot een machtige stroom, zo had de macht van het huis 
Bourgondië zich in de vijftiende eeuw over de Lage Landen uit
gebreid. Vlaanderen, Holland, Namen, Brabant en Luxemburg 
waren mijlpalen langs de weg die de Bourgondische hertogen en 
vooral Philips de Goede omzichtig en opportunistisch bewandel
den naar een landencomplex, dat een tegenhanger van hun zuide
lijke bezittingen geworden was. Heel vaag stond bij deze expansie 
de hertog een bepaalde verlanglijst voor ogen: bij de bespreking 
van een plan de Bourgondische landen tot een koninkrijk te ver
heffen in 1447, werd van Bourgondische zijde een aantal vorsten
dommen als eventuele lenen van dit koninkrijk opgesomd11). 

Dit streven van Philips de Goede werd begunstigd door de on
gelukkige regering van Arnold van Egmond. Te zwaar belast met 
de binnen- en buitenlandse oorlogen enerzijds en de standenoppo
sitie anderszijds, wist Arnold ook niet die gaven te ontplooien, die 
aan het Bourgondische indringen doeltreffend een einde hadden 
kunnen maken. Tegen de anti-Bourgondische politiek van deze 

11 ) A. M. en P. Bonenfant, Le project de l'érection des états bour
guignons en royaume en 1447, Le Moyen Age, XLV, (1935), p. 10. 
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landsheer schoof de Bourgondische hertog diens jonge en eer
zuchtige zoon Adolf naar voren. Nu veranderde de politieke com
binatie. Adolf nam de leiding van de beweging voor territoriale 
zelfstandigheid, tegen de „Boergoensche overheering" gericht. 
Arnold, verraderlijk gevangen genomen door zijn zoon en uit het 
land verdreven, verbond zijn lot aan dat van Karel de Stoute. Deze 
omstuimige jonge Bourgondiër trok de voor hem logische con
clusie uit de voorzichtige politiek van zijn vader, die het decor ge
bouwd had, waartegen hij zijn rol kon spelen. Arnold had hem 
zijn rechten op Gelre overgedaan; Adolf van Gelre werd uitge
schakeld door hem, z.g. wegens de slechte behandeling van zijn 
vader, gevangen te zetten. Tenslotte bereidde hij de verovering 
voor door de gepretendeerde rechten van de hertog van Gulik over 
te nemen en zich van de hulp van de hertog van Kleef te verze
keren. Zodra hij de handen vrij had, rukte de Bourgondische her
tog zijn nieuw veroverde bezit binnen in 1473. Zonder de leiding 
van hun landsheer zakte de Gelderse zelfstandigheid snel ineen. 
De jonge kinderen van de hertog, Karel en Philippa, vielen met 
de stad Nijmegen de veroveraar in handen. Uit dit onrecht werd 
de Gelderse kwestie geboren. 

Een ander gevolg van het Bourgondische optreden zag F. Petri 
in het feit, dat een gedeelte van het Noordwesten van Duitsland, 
—• tot welk gebied hij ook Utrecht, Gelderland, Friesland en Over
ijssel rekent —· nu blijvend van Duitsland werd losgemaakt. „Ohne 
das Dazwischentreten Burgunds wären Arnheim und Nijmegen 
heute vielleicht niederrheinische und nicht niederländische Städte. 
Das besagt nicht, dass ihr seitheriges Aufgehen in der niederlän
dischem Welt irgendwie unorganisch wäre — davon kan gar 
keine Rede sein — sondern nur, dass die Ostniederlände im Un
terschied zu den niederländischen Seeprovinzen damals noch jen
seits der heutigen klaren Scheidung zwischen Deutsch und Nieder
ländisch standen und die Entwicklungsmöglichkeiten nach beiden 
Seiten hin in sich trugen" 1 2 ) . 

In de gedeeltelijke ineenstorting van de Bourgondische staat na 
de dood van Karel de Stoute in 1477 konden de Gelderse landen 
hun zelfstandigheid hernemen maar niet handhaven. Ook Adolf, 
door de Gentenaren vrijgelaten, was op 27 januari 1478 gesneu
veld. Door gebrek aan krachtige aanvoering en door innerlijke 

12) F. Petri, Nordwestdeutsch.'and in der Politik der Burgunderherzöge, 
Westfälische Forschungen, VII, (1953/54), p. 98. 
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verdeeldheid viel het hertogdom, politiek geïsoleerd, na korte 
tijd aan de Roomskoning Maximiliaan van Habsburg, erfgenaam 
van de Bourgondische bezittingen en aanspraken, in handen. Pas 
de voor Gelre fortuinlijke gevangenneming van Karel van Gelre 
en zijn vrijkoping uit de Franse gevangenis openden de weg naar 
een bestaan als zelfstandig vorstendom. 

Voor Karel van Gelre was de terugweg naar zijn land, sinds zijn 
neef Karel de Stoute hem als 5-jarige jongen naar Gent had laten 
overbrengen, lang en kronkelig geweest. Zolang de hertog van 
Bourgondië leefde, groeide de jonge Karel te Gent op als een ог^ 
stelijke gevangene. Over zijn levensstaat zijn we onvolledig inge
licht, maar enkele aanwijzingen rechtvaardigen het vermoeden, 
dat hij naar zijn stand werd opgevoed en behandeld. Hier is het 
geweest, dat hij Frans leerde spreken, zo goed, dat hij er nooit toe 
kwam de taal van zijn latere onderdanen te beheersen en zijn 
scholing kreeg in hoofse manieren, politiek en krijgskunst. Als 
zijn leermeester trad op Engelbert II van Nassau 1 3 ) , een van de 
aanzienlijkste edelen aan het toenmalige hof. 

Veertien jaar is de „josne (jeune) seigneur de Gueldres", wan
neer hij onmiddellijk na de aartshertog de baar van Maria van 
Bourgondië volgt, 3 april 1482, geheel overeenkomstig zijn her
togelijke rang, voor alle andere edelen uit. Ouder geworden, heeft 
hij zijn plaats naast Philips van Kleef, de graven van Chimay en 
Nassau en andere „heren van den bloede", onder de aanvoerders 
van Maximilaan in de oorlog tegen Frankrijk of tegen de opstan
dige Vlamingen. Met dezelfde heren neemt de jonge hertog als 
iets meer dan gelijke deel aan de plechtigheden rond de kroning 
van Maximiliaan tot Roomskoning, 1486, of de begrafenis van de 
hertogin van Saksen, eveneens in 1486 1 l ) . Op zeer jeugdige leef
tijd — hij is dan ca. 19 jaar oud — voert hij met de oudere en er
varener Philips van Kleef en de graaf van Nassau de soldaten aan 
die in 1487 Terwaan ontzetten. Een tweede krijgstocht in hetzelfde 
jaar, eindigde in een hinderlaag, die de maarschalk d'Esquerdes 
had gelegd; met de andere aanvoerder, de graaf van Nassau, 
raakte hij in Franse handen 1 3 ) . 

Laatste overblijfsel van deze periode als Bourgondisch hoveling 

l a ) C. A. Serrure, Notice sur Engelbert II, comte de Nassau, Gent, 1862. 14) Molinet, Chroniques, I. 369. 438—439, 489, 565. 15) Molinet, Chroniques, I, 576. 
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is zijn opneming in de orde van het Gulden Vlies in 1491, dat uit
gelezen lichaam, dat niet alleen de luister van het hof uitmaakte, 
maar ook een actief aandeel had in het bestuur van de landen; nu 
echter de Bourgondisch machthebbers hem rustig in zijn Franse 
gevangenis lieten zitten, had dit hoogste eerbetoon, dat een edel
man te beurt kon vallen, eerder de betekenis van een honend ge
baar 1 8 ) . 

Tot op dat ogenblik was zijn leven zeker niet onaangenaam 
geweest: het leven aan het hof van Bourgondië was zwierig ge
noeg en het zal Karel aan niets ontbroken hebben, behalve aan 
de vrijheid naar zijn hertogdom terug te keren. Het is niet bekend 
wat zijn gedachten in deze dagen zijn geweest, maar een feit blijft 
het, dat hij, eenmaal in de gelegenheid, met alle kracht werkte aan 
zijn bevrijding, die opeens in 1487 een reële kans van slagen had 
gekregen en heel zijn leven door zou hij deze eenmaal verkregen 
zelfstandigheid tot bijna elke prijs verdedigen. Bij deze houding 
is ook bepalend de verbittering, die de jonge hertog zijn hele 
leven lang met zich mee zou dragen, over de houding van Maxi-
miliaan, die hem in de steek liet, terwijl hij juist in zijn dienst ge
vangen was geraakt. Met felle wrok zal hij er later over spreken, 
met de krampachtige haat van iemand, die als kind en opgroeiende 
man tot in het diepst van zijn wezen gekrenkt is. Herhaaldelijk 
komt hij later terug op deze pijnlijke jeugdherinnering. Een grie
vend onrecht doen de Roomskoning en de koning van Castilië hem 
aan, schrijft hij op 14 juni 1505 aan de staten van Utrecht, om 
hem nu te beoorlogen, terwijl hij aanspraak mocht maken op de 
goede gunst van Maximiliaan ,,soe wy in synre gnaden (van 
Maximiliaan) dienst nedergelegen ind bis int soevende jair ge-
venchlick waeren"1 7) . En in een brief aan de steden van de 
Bourgondische Nederlanden, die bijna als een manifest klinkt, 
proeft men weer diezelfde gloeiende verontwaardiging „ . . . et que 
nous mesmes avons esté détenu prisonnier jusques en la sixième 
année à cause du service par nous fait à la maison de Bourgoigne, 
à cause du consanguinité et de bon comunne cause comme povre 
prince et parent sommes effectéz et encluz" 1 S ) . Hoezeer deze uitin
gen ook getint mogen zijn door propagandistische berekening, toch 

l e ) G. Reiffenberg, Histoire de l'ordre de la Toison d'Or, p. 202. 
1T) ν. Asch van Wijck, Archief, I, CCXXXVII, p. 166. 
1 8 ) Audience, port., nr. 1506. 
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schuilt er een brandende kern in van in verlatenheid geboren en 

jarenlang gevoede wrok 

De Franse gevangenschap was mogelijk minder verguld, maar 

men was in ieder geval bereid hem vrij te laten Over de bedoe 

lingen van Karel de Stoute behoeft geen twijfel te bestaan het 

verblijf van de Gelderse vorstenkinderen te Gent was voor hem 

de garantie voor het uitblijven van concurrentie van die zijde 

Zijn dochter was evenmin bereid haar rechten prijs te geven Toen 

in 1477 de steden van Gelre hun vrijheid van handelen hadden 

hernomen en Adolf van Egmond als wettige hertog hadden er

kend, schreef zij hen dat zij haar gezag onverkort wilde hand

haven en waarschuwde hen, zich te onthouden van „excessen, 

rebelheiden ende nuwichheden" 1 0 ) . Voor het ogenblik bleven dat 

krachteloze protesten, haar plaatsvervanger, wiens komst zij aan

kondigde, kon op dat moment geen macht in Gelre uitoefenen. 

Maar met het keren van het getij kon Maximihaan haar woorden 

waar maken zoals boven beschreven is, was de Bourgondische 

verovering in 1481 voltooid. 

Feitelijk met veel anders bedoelt het testament, dat ZIJ op 24 

maart 1482 opstelde, waarin over de kinderen van Adolf ver

klaard werd, dat zij zich van hun welzijn een gewetenszaak 

maakte Daarom verzocht zij haar echtgenoot met de grootste 

aandrang deze kinderen, immers van hoge rang en voortreffelijke 

stand, goed te willen verzorgen en hen uiteindelijk te willen her

stellen in de erfenis van hun voorgangers en voorvaderen of hen 

behoorlijk schadeloos te stellen door hen een waardige voorziening 

te schenken" . . provisionem condignam ipsis constituendo unde 

pro sui status digmtate se intertenere et vitam honorabilem ducere 

poss int" 2 0 ) . Hoezeer haar geweten ook gekweld mocht zijn, drie 

dagen voor haar overlijden, wegens het onrecht aan de jonge 

Egmonds begaan door hun het vaderlijk erfdeel te onthouden, toch 

was dit het meeste, wat de hertogin van Bourgondie wilde geven 

Want men hoeft zich niet de illusie te maken, dat Maximihaan 

het pas een jaar geleden herwonnen Gelre nu weer prijs zou ge

ven. Uit de behandeling die de kinderen later mochten onder

vinden, blijkt, dat hij de wensen van Maria gerespecteerd heeft 

_ln) Archief van Elburg cf Nijh , V, ρ XXXIII η 2 
2 0 ) Twee gelijkluidende exemplaren Wenen, Familienurkunden nr 772 

en 773 Kort aanqeduid bij G Turba Uener das rechtliche Verhältnis der 
Niederlande zum Deutschen Reiche S 6 en η 4 
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en hen de „condignam provisionem" gaf. Voor Philippe duurde de 
gevangenschap in ieder geval minder lang In 1481 blijkt zij nog 
gevangen te zijn, wanneer Lodewijk XI de mogelijkheid oppert 
van een huwelijk tussen haar en hertog Willem van Guhk Kort 
daarop echter werd zij op verzoek van haar oom en tante. Pierre 
en Anne de Beaujeu, vrijgelaten en vertrok naar het Franse hof, 
eerst te Amboise, later te Orléans. In deze laatste stad werd op 
1 september 1485 het huwelijk gesloten tussen haar en René II 
van Lotharingen, een band, waarmee deze buurman, overwinnaar 
van Karel de Stoute, m nauwere relatie tot Frankrijk gebracht 
werd 2 1 ) . Volgens een vaag bericht zou in 1486 Maximihaan po
gingen doen de hand van Anne van Bretagne voor Karel van 
Gelre te verwerven22). Dit gerucht werd verspreid door het 
Spaanse hof, waar men de huwehjkscandidatuur van de Infant 
Don Juan trachtte te bevorderen. De ongeloofwaardigheid van 
deze bedoelingen wordt vergroot door de feitelijke gang van zaken; 
Maximihaan wenste de rijke erfdochter voor zichzelf. 

W a t het Bourgondische bestuur met Karel van Gelre voor had, 
komt aan het licht in het verslag, dat de Gelderse kanselier. Dr. 
Tilmann Slecht opstelde over de behandeling van het geschil in 
de Gelderse successie voor de keurvorsten te Worms, 1495 23) 
De Gelderse gezanten nepen de herinnering op aan de gebeurte
nissen in 1477 en 1482, waarvan zij een sterk gekleurde voorstel
ling gaven. Maria van Bourgondie had Adolf van Egmond vrij
gelaten, in zijn waardigheid hersteld en ook na hem zijn kinderen 
,,quyt ende loss ' de opvolging toegezegd Met een pathetisch 
beroep op daar en dan aanwezige getuigen van het sterfbed van de 
hertogin herhaalden zij de belofte, die Maximihaan aan haar had 
afgelegd, weliswaar eenzijdig m hun voordeel geciteerd, als een 

2 1) Labbe Guillaume, Vie de Phil ppe de Geldres De .zonderlinge wijze 
waarop deze schrijver met de feiten omspringt maakt hem echter niet tot een 
betrouwbare getuige zo zou b ν Rene II van Lo,haringen zijn aangelokt door 
het uitzicht op de successie in Gelre, omdat het huwelijk van Karel van Gelrc 
kinderloos was en naar a'le vermoedens ook zou blijven Rene huwde Philippe 
echter in 1485, Karel van Gelre trouwde pas in 1519, elf jaar na het over
lijden van de hertog van Lotharingen' Betrouwbaarder is } Wessel, Phihppa 
von Geldern, Konigin und Klarisse, die echter ten onrechte meent dat Philippa 
reeds in 1473 met haar zuster Katharina naar Gelre terugkeerde Karel van 
Gelre vermeldt in zijn brief van 19 Juni 1492 (Wenen, D D 237, f 320) alleen 
de gevangenneming van Phihppa Bovendien verklaart Lodewijk XI in 1481 
dat Maximihaan Phihppa , detinet ut captivam'. Het is ver gezocht dit te 
willen verklaren als een theoretische „Inhaftierung" gezien de overige feiten 

" ) Η Uümann, Maximillian I, I, 118 
-3) Nijh , VI, ρ 106 
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herstel van Karel van Gelre in zijn hertogdom. Ja, repliceert dan 
de Habsburgse woordvoerder, was hertog Karel de Roomskoning 
trouw gebleven en had hij zich maar onder zijn gezag gesteld, dan 
had deze hem wel van een ander land voorzien, of van een graaf
schap 2 4 ) . W e weten, dat uitlatingen in een rechtszaal niet de pre
tentie verdienen de waarheid weer te geven, maar de aanwezigen 
moeten overtuigen van de waarheid van het recht van de spreker. 
En zeer zeker had het volk van Gent en niet Maria, die, zoals 
boven (p. 24) is gezegd, haar aanspraken onverminderd wenste 
te handhaven, Adolf van Gelre uit zijn gevangenschap bevrijd. 
Wa t betreft haar laatste wil is de advocaat van de tegenpartij 
ook waarschijnlijk dichter bij haar werkelijke bedoeling. Onder de 
„heren van den bloede" in Bourgondische dienst als stadhouders 
en legeraanvoerders bevonden zich meer souvereine vorsten: Phi
lips van Kleef, heer van Ravestein, markgraaf Christoffel van 
Baden, de graaf van Nassau, zelfs een hertog, Albert van Saksen. 
Ondenkbaar was het zeker niet, dat Karel van Gelre in dit ge
zelschap een dergelijke rol was toebedeeld. Toch blijft dit niet meer 
dan een sterk vermoeden. De gedachte aan een wel onafhankelijk 
Gelre, maar nauw binnen de Bourgondische invloedssfeer, wordt 
bij alle pogingen tot verzoening vanaf het verdrag van Ravestein, 
1494, tot aan het laatste huwelijksplan tussen een Habsburgse 
prinses en Karel van Gelre toe als een mogelijkheid gezien maar 
is nooit verwerkelijkt. Karel van Gelre was in principe wel bereid 
tot deze rol van ondergeschikte bondgenoot. Alleen wanneer later 
Karel van Gelre een stadhouderschap wordt aangeboden in Gelre 
of Friesland, wijst hij dat van de hand. 

Slechts eenmaal is een poging gedaan Maximiliaan te bewegen 
de kinderen van Adolf te laten terugkeren. Begin 1478 kwam in 
Gelre het plan op voor een dubbelhuwelijk tussen Karel en Phi-
lippa en een dochter en een zoon van de hertog van Kleef: op een 
dagvaart van de staten te Roermond werd deze aangelegenheid 
verder besproken en zelfs knoopte men onderhandelingen met 
Kleef aan. Mocht men de verwachting gekoesterd hebben, dat deze 
hertog, bondgenoot van de aartshertog, erin zou slagen, Maximi
liaan tot afstand van de kinderen te bewegen, dan kwam men wel 
heel teleurgesteld uit. Maximiliaan toonde niet de minste bereid
heid tot deze stap en de hertog van Kleef sloeg de laatste nog 

2*) Nijh., VI, p. 108. 
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aanwezige hoop de bodem in door zich niet tevreden te verklaren 
met de aangeboden voorwaarden25). De komende jaren recht
vaardigden immers zijn verwachting, die aan deze houding moge
lijk te grondslag lag, dat hij zonder de prijs van een huwelijk te 
betalen toch de macht in Gelre zou kunnen verwerven. In dit licht 
kunnen we ook de herhaalde uitlatingen van Maximiliaan, dat hij 
Karel van Gelre wilde loskopen en zelfs een losgeld geboden had, 
niet anders zien dan als pogingen de jonge hertog als afhankelijk 
hoveling in Gent te doen terugkeren. Slechts de gelukkige om
standigheid van de Franse gevangenschap opende de weg naar 
de vrijheid. 

Reeds spoedig na zijn gevangenneming werden van verschil
lende zijden pogingen aangewend hem vrij te kopen. 6 februari 
1492 schreef Maximiliaan achteraf een uitgebreid verslag van zijn 
activiteit in deze2 8) . Onmiddellijk na zijn nederlaag bij Béthune 
had de Roomskoning zich tot de maarschalken d'Esquerdes en Gié 
gewend. De door hen gevraagde exorbitante prijs, 200.000 francs, 
wilde hij niet betalen, maar hij bood 70.000 francs, een redelijke 
aanbieding, zo meende hij, voor een vorst zonder land. Het voor
stel werd geweigerd, ook omdat intriganten de Franse generaals 
wisten te overtuigen, dat deze gevangene de Franse koning meer 
waard zou zijn. Zo bleef de kwestie drie jaar hangen, totdat 
Maximiliaan de hulp inriep van de hertog en de hertogin van 
Bourbon om tegen de onwillige maarschalken een proces te be
ginnen. Voor een regerend vorst gold in het krijgsrecht een los
geld van 100.000 francs; voor een prins zonder bezittingen was 
dit bedrag een derde. Bovendien had de verovering van Gelre 
Maximiliaan meer dan een „million do r " gekost; sindsdien had 
het land nog geen 60.000 gulden opgebracht en alleen zijn schul
den, waar hij nog onder gebukt ging, vermeerderd. De Bourbons 
raadden deze procedure af: de maarschalken zouden er toch geen 
gehoor aan geven. Wel waren zij bereid hun invloed aan te wen
den om het gevraagde bedrag te verminderen. Hierop was Maxi
miliaan ingegaan: in het komende gezantschap van de koning van 
Frankrijk zou deze kwestie mede behandeld worden. Voor het 
zover was, brak de oorlog naar aanleiding van het Bretonse huwe-
lijksavontuur met zijn nasleep weer uit. En opnieuw stokten de 
onderhandelingen. 

**) W. Jappe Alberts, Staten van Gelre, II, pp. 121-122. 
2e) Wenen, DD 238, f. 320-v. 322. 
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Nu wendde Maximihaan zich tot René II van Lotharingen, 
sinds enkele jaren schoonbroer van de gevangen Gelderse hertog. 
Dit boekte succes. Volgens de weergave van de onderhandelingen 
op 6 februari 1492 door de Roomskoning opgesteld 2 7 ) , berichtte in 
september 1491 een vertrouwde gezant van Lotharingen, dat in 
overleg en met steun van de hertogen van Bourbon, aan wie hij 
juist door Philippa van Gelre, hun volle nicht geparenteerd was 
geraakt, hij het losgeld had weten te verkleinen tot 100.000 francs, 
waarvan 60.000 onmiddellijk en 40.000 op onderpand later be
taald zouden worden door Gelre zelf. Hierover was Maximiliaan 
ten zeerste opgetogen en hij stelde drie wegen voor tot de af
betaling. 

1. Voor de 60.000 francs zou hij een wissel geven op de koning 
van Frankrijk, van wie hij volgens het verdrag van Frankfort 
1489 nog geld te goed had. 

2. Ook was Maximiliaan bereid 20.000 francs contant te betalen; 
voor de resterende 40.000 zou René zich garant stellen. 

3. Als de maarschalken zijn verplichtingen wilden accepteren, 
was de Roomskoning ook genegen zich bovendien garant te 
stellen voor de overblijvende 40.000 francs. In beide laatste 
gevallen zou de hertog van Lotharingen Karel bij zich houden 
tot de som voldaan was. 

De bedoeling was in elk geval, dat Karel terug zou keren tot Maxi
miliaan, die, zo verklaarde hij uitdrukkelijk, hij als zijn eigen wet
tige zoon zou behandelen. Maar tot zijn grote bevreemding had 
hij sindsdien niets meer op zijn voorstellen gehoord. 

Nu was dit niet verbazingwekkend, want ook van Gelderse 
zijde had men stappen gedaan om de landsheer vrij te krijgen. 
Het initiatief tot deze pogingen was reeds in de loop van 1488 
in Frankrijk genomen door René en Philippa van Lotharingen, die 
zich met de Roomskoning in verbinding hadden gesteld en tege-

2 7) Cf. A. P. van Schilfgaarde, Het archief van het huis Bergh, Regesten 
van brieven, nrs. 1117, 1136—1138, 1141 — 1143 en 1218 Het gedetaileerde 
verloop van de gebeurtenissen rond de vrnlating van hertog Karel is nog 
met gehefcl duidelijk Pas een grondig onderzoek in o a de Loiharingschc, 
Bourbonse, mogelijk ook het archief van de koning van Frankrijk en boven
dien in de plaatselijke Gelderse archieven kan deze zaak en m η. de houding 
van Max miliaan volledig ophelderen De voorgeschiedenis van de vrijkoping 
van hertog Karel verdient zeker een uitvoerige behanjeling, maar valt als 
interne Gelderse geschiedenis m ι buiten het kader van deze studie over 
de Habsburgs-Gelderse betrekk.ngen 
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lijk met de stad Nijmegen contact hadden opgenomen28). Hun 
bemiddeling leidde met onmiddellijk tot de gewenste resultaten. 
Zelfs met toen hertog Karel zelf met de steun van niemand minder 
dan koning Karel VIII van Frankrijk en van de hertogin en hertog 
van Bourbon de kwestie ter hand nam Jarenlang kwam er weinig 
schot in de onderhandelingen tot de Geldersen zelf deze slepende 
affaire beëindigden. W a t men in Frankrijk met voor elkaar had 
kunnen brengen, wisten de onderdanen van hertog Karel wèl te 
bereiken. De grijze graaf Vincentius van Meurs had zich tot René 
gewend en uiteindelijk de losprijs tot 80.000 francs afgedwongen. 
Voor het resterende gedeelte het hij zijn kleinzoon in Franse gij
zeling achter. Karel van Gelre koos van de twee mogelijkheden de 
weg naar een moeizaam maar onafhankelijk leven. Maximiliaan 
had iets hiervan vernomen, maar geloofde mogelijk nog in de 
waarheid van de berichten, dat Karel de hem gedane voorstellen 
had geweigerd. Nadrukkelijk waarschuwde hij Karel tegen deze 
heden, die hem met geweld terug wilden voeren naar Gelre om de 
oorlog tegen de Habsburgse landen met Franse steun te beginnen. 
De waarschuwing kwam te laat Karel van Gelre was reeds op 
weg naar zijn land. Maximiliaan veronderstelde zelf in een tweede 
brief op 30 april 1492, dat dit eerste schrijven nooit was ontvangen 
en stuurde het daarom met de brieven aan de hertogen van Lotha
ringen en Bourbon in afschrift als bijlage mee. Nogmaals bond hij 
de jonge hertog op het hart geen oorlog te beginnen tegen hem
zelf, zijn zoon of zijn landen en te denken aan zijn eer: want u weet 
wel, dat verloren eer nooit herwonnen kan worden, maar dat wat 
tijdelijke goederen betreft, deze altijd herkregen kunnen worden. 
Dacht hij nog aan de mogelijkheid van een vreedzame samen
werking, waarin Karel van Gelre zijn land in de Habsburgse in
vloedsfeer zou willen brengen? Cornells van Bergen, begin 1492 in 
Gelre gekomen om de staten van steun aan Karel af te houden, 
berichtte, geïmponeerd door de Gelderse eensgezindheid, aan 
Maximiliaan, dat een herovering ,,gaen eyn kort werck sijn" 
zou 2 S ) . De Roomskoning trok hieruit de conclusie, dat onderhan
delingen verkieslijker waren. Van Gelderse zijde had men reeds 
in een bestand toegestemd. Niet als gevangene maar mogelijk toch 
op afdoende wijze zou de hertog van Gelre in de Bourgondische 
clientèle kunnen worden opgenomen. 

28) „Instructie aen die Komncklicke Maiesteit to brengen den Gelder-
schen handell beruerende. Wenen DD238 f 174 —f 175 



HOOFDSTUK I 

HERSTEL EN BEKNOTTING 
V A N DE GELDERSE ZELFSTANDIGHEID 

H92—1505 

1. De mogelijkheden van een vreedzame coëxistentie, 1492—1494 

Met grote vreugde en geestdrift werd de jonge landsheer door 
zijn onderdanen in Gelre binnengehaald en gehuldigd. Voor dit 
doel immers had men de pogingen van Vincent van Meurs ge
steund, nu met succes beloond, om de hertog tegen een verminderd 
losgeld vrij te kopen. Bij de besprekingen, die hierover werden ge
voerd, was de Bourgondische stadhouder in Gelre, graaf Adolf 
van Nassau, volledig genegeerd. Nu op 25 maart 1492 Karel van 
Gelre te Roermond zijn eigen gebied betrad, viel het hele vorsten
dom hem toe; Arnhem was 16 maart in opstand gekomen en had 
de stadhouder gevangen genomen. Na enkele dagen werd hij vrij 
gelaten en uit de stad gezet1). Aan gezag was hem niets overge
bleven. Slechts Wageningen hield nog de Bourgondische zijde, 
hiertoe gedwongen door de bezetting onder de heer van IJsselstein. 
Ook de plaatsen, die door Karel de Stoute aan de hertog van 
Kleef waren afgestaan als beloning voor de door hem verleende 
steun bij de verovering van Gelre in 1473, bleven voor Karel van 
Gelre gesloten. 

De terugkeer was op een voorspoedig moment geschied. Dit 
geldt niet alleen voor de omstandigheden die de vrijlating hebben 
begunstigd, maar ook voor de situatie, die Karel in het land aan
trof en de positie, die hij tegenover zijn Habsburgse tegenstanders 
en hun aanhangers binnen en buiten Gelre en in het algemeen on
der de Nederrijnse vorsten kon innemen. Tot tweemaal toe had 
Gelre een Bourgondische bezetting meegemaakt. In de eerste pe
riode van overheersing, 1473.—1477, had men van een krachtig 
gezag de knellende banden ondervonden, zolang de zon van Karel 

*) Wenen, DD 238, f. 174-f 175. 
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de Stoute nog hoog aan de hemel stond. Uit deze jaren was een 
bittere herinnering overgebleven. De gretig aangegrepen kans om 
de vrijheid te genieten na de ineenstorting van de staat van de 
Bourgondische hertog was snel gekeerd; des te pijnlijker was dit 
verlies, omdat men in deze afgelopen donkere jaren onafhankelijk
heid had leren waarderen. De teleurstelling over het feit dat men 
uit eigen kracht de territoriale zelfstandigheid niet kon hand
haven had in sterke mate tot de verzetsdrang bijgedragen. Ver
vuld van deze tegenzin was men de tweede periode ingegaan. 
Maar nu drukte het bestuur aanzienlijk minder op de Geldersen: 
de moeilijkheden, waarin Maximiliaan zich in binnen- en buiten
land gevangen zag, stonden hem niet toe een straf bewind te voe
ren zoals eens zijn schoonvader Karel de Stoute. Deze crisis, 
waarin de Roomskoning slechts met moeite zijn gezag kon hand
haven of, zoals in Vlaanderen, kon herstellen, had het aanzien van 
de centrale Habsburgse regering ernstige schade toegebracht. On
vermijdelijk leidde de mildheid van het bestuur tot versterking en 
ontplooiing van het territoriaal zelfbewustzijn, al was het een 
losse eenheid die men voor de geest had. Hoezeer ook de last van 
de bezetting was verminderd, toch was hij merkbaar genoeg om 
de onwillige ingezetenen in hevige mate te irriteren. Juist het ont
breken van een krachtige repressie en het toepassen van een ver
zoeningspolitiek, gaven voedsel aan de afkeer, die op deze wijze 
uitgroeide tot een algemene beweging. 

De graaf van Meurs had dit streven dan ook belichaamd in zijn 
actie voor de terugkeer van de landsheer, die het symbool werd 
van zelfstandigheid en eenheid. Maximiliaan zou hem dit optre
den nooit vergeven en hem van het begin af tot het einde van 
zijn leven blijven vervolgen. In een memorie aangaande zijn 
rechten op Gelre, ongeveer 1505 opgesteld2), die hierna ter 
sprake zal komen, spreekt hij in bittere taal over het verraad en 
de samenzwering, op touw gezet om hem Gelre afhandig te ma
ken. Dit oordeel treffen we al voor de terugkeer in zijn eerste 
vorm aan in de brieven, die hij op 6 februari en op 30 april H92 
aan Karel van Gelre schreef3), toen zijn pogingen zelf de be
vrijding van Karel van Gelre te verwezenlijken, mislukt waren door 
de onderhandelingen, die Meurs in Frankrijk voerde. 

Teruggekeerd in de erfenis van zijn voorvaderen, trof Karel van 

2) Audiëntie, Port, nr. 1506. 
3) Wenen, DD 238, f. 320-v. 322. 
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Gelre ook de positie aan, die zij hem hadden nagelaten, die van 
een vorst, beperkt door de politieke macht van de standen. 
Het zwaarst had dit gegolden voor zijn grootvader Arnold. Reeds 
bij zijn verkiezing tot hertog sterk belast met tekort aan geld, 
nog vergroot door de oorlogen, die hij voerde, was hij bij zijn toch 
al zwak beheer aan handen en voeten gebonden. Uiteindelijk had
den de moeilijkheden, die heel zijn vijftigjarige regering dóór hem 
het leven zouden verzuren, geleid tot de burgeroorlog en de to
tale mislukking van zijn beleid, waardoor de Bourgondische inter
ventie steeds krachtiger kon worden. Zijn zoon Adolf ging het 
niet gemakkelijker: typerend is de vorm, waarin de landdag van 
1471 zich uitsprak voor hem en tegen de aanspraken van Karel 
de Stoute. ,,Ook hier ziet men weer het reeds vroeger aangewezen 
dualisme: samenwerken met de landsheer ter verdediging van de 
eenheid van het land, oppositie tegen hem als het gaat over bin
nenlandse bestuurszaken 4 ) , " 

Blijkbaar konden de Gelderse standen toen althans nog niet het 
grote gevaar beseffen, waaraan zij zich door hun gedrag bloot
stelden: de toekomst zou hem hierin een harde les geven. Zijn 
gevangenschap en zijn vroege dood lieten Adolf geen kans in deze 
verhouding de hem geschonken mogelijkheden te gebruiken. In 
de gegeven situatie had ook de jonge landsheer Karel van Gelre 
terdege rekening te houden met zijn op deze wijze beperkte macht. 
Bepaald gunstiger dan bij zijn voorgangers was de geestdriftige 
ontvangst, die hem te beurt viel: het alternatief voor zijn heer
schappij was te duidelijk gebleken in de jaren 1473—1492, die 
achter de rug waren. 

Niet alleen had zo de Bourgondische dreiging de standen rond 
de landsheer samengedreven in een band, die tot de moeilijkheden 
over de successie in 1537 niet zou worden verbroken, maar ook 
verdween door deze verhouding de mogelijkheid voor een binnen
landse oppositie om zich, zoals in het verleden gebeurd was, te 
beroepen op een externe macht tegen de landsheer. Omdat de 
enige vorst, die hiervoor in aanmerking kwam, de vijand was, 
werd de positie van de landsheer aanzienlijk verstevigd. Wie het 
toch ondernam, zoals Jacob van Bronckhorst en Batenburg, zou 
de ernstige gevolgen van een onmiskenbaar hoogverraad zwaar 
voelen. De toenadering van enkele Gelderse steden voorgegaan 
door Nijmegen, tot Chièvres in 1506 kreeg het odium van heulen 

4) W. Jappe Alberts, A.G.N., Ill, p. 367. 
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met de tegenstander. Steunend op dit argument wist Karel een 

volksbeweging te ontketenen, die een einde maakte aan de kort

stondige vredespolitiek. 

Bovendien zou Karel van Gelre door buitenlandse geldelijke en 

militaire steun en door zijn methode de oorlog zichzelf te laten 

voeden minder afhankelijk zijn van de beden, hem door de stan

den toegestaan. De hertog en zijn aanvoerders hadden een goede 

naam bij de huursoldaten: herhaaldelijk kon Karel troepen in 

dienst nemen door een hogere prijs te bieden dan de Bourgon

dische regering dezelfde soldaten kon aanbieden ·*). 

Bij dit alles is duidelijk, welk een sterke positie de landdag 

toch innam. Ondanks de gunstiger voorwaarden bleef het beste, 

wat de vorst kon bereiken, steeds een compromis Toch betekende 

dit reeds een belangrijke vooruitgang Al was het onder de om

standigheden zeker met mogelijk de weg naar een absolutistisch 

gecentraliseerde staat m te slaan, hoe zeer hij ook op zijn hoog-

heidsrechten bedacht was, toch blijft de trouw van zijn land onder 

en ondanks de zware lasten van de oorlog, enkele conflicten uit

gezonderd, een onloochenbaar feit Nergens blijkt de bevestiging 

van de bewering, dat in 1538 de oorlogsmoede onderdanen hem 

dwongen tot afstand"). De komende periode zou integendeel een 

hernieuwde en fellere oorlog te zien geven, terwijl de afgelopen 

tien jaar vrede geheerst had. Juist met het doel voortzetting van 

het verzet tegen Habsburg mogelijk te maken, prefereerden de 

standen de sterke buur in de hertog van Gulik, Kleef en Berg 

boven de verre vriend, die Karel van Gelre had voorgesteld in de 

persoon van zijn neef, zoon van de hertog van Lotharingen 

Een aparte plaats nam de hogere adel, de bannerheren, in Zeer 

gesteld op hun onafhankelijkheid en zich wel bewust van hun 

sterke positie tegenover de landsheer, probeerden zij steeds een 

eigen rol te spelen, ook al leverde het aanzienlijke gevaren op 

tegen de hertog op te treden. De toekomst zou hen allen leren, dat 

het karakter van het conflict geen neutraliteit meer toeliet. Onder 

hen hadden de Egmonds, graven van Buren en heren van Baar 

zich reeds vroeger aan de zijde van de Bourgondische macht ge

schaard In de toekomst zouden zij zeer gevaarlijke tegenstanders 

n) Zo b v in 1506, ν d Bergh, II, nr 4 ρ 12 en in 1528 Wenen, DD 
238, f 4 

0) А С J de Vrankrijker, De grenzen van Nederland, Ams erdam, 
1946, ρ 84 
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blijken te zijn, zoals zij in het verleden reeds een bijzondere bedrei
ging vormden voor het voortbestaan van de Gelderse onafhanke
lijkheid. Vooral Floris van Egmond, die een voorname rol zou 
spelen in het Bourgondische bestuursapparaat, zou zich door de 
banden des bloeds niet laten weerhouden zijn achterneef Karel 
van Gelre als diens felste vijand tegemoet te treden, waar 
zich de gelegenheid maar voordeed in Gelre, Brabant, Friesland 
en Twente. Als buurman had hij zwaar in deze oorlog te lijden, 
maar wist zich ook geducht te wreken; bij meer dan een gelegen
heid wekte hij door zijn eigenmachtig optreden, dat haar hoogst 
ongelegen uitkwam onder de juist dan gevoerde vredesonderhan
delingen, de verontwaardiging op van Margaretha van Savoye. 
Pas tegen het einde van de hier te behandelen periode, zou hij een 
meer vredelievende houding aannemen, en zich door de hieraan 
geweten slap gevoerde belegering van Tiel in 1528 nog fellere 
verwijten van dezelfde landvoogdes op de hals halen. 

Jacob van Bronckhorst en Batenburg, heer van Anholt, aanvan
kelijk een der trouwe aanhangers, keerde zich later om persoon
lijke grieven tegen zijn leenheer, wat hem duur te staan zou komen 
door het verlies van al zijn Gelderse bezittingen. Niet minder 
slecht verging het de overige bannerheren. In den beginne tot een 
zekere neutraliteit geneigd, dwong hen de Roomskoning in 1499 
zich aan hem te onderwerpen; de door hem groots opgezette aan
val verliep echter zonder resultaat. Aan hun lot overgelaten, 
zouden zij de een voor, de ander na, het hoofd moeten buigen. 
Alleen Frederik van Bronckhorst wist zijn plaats te behouden; 
hij had zich dan ook voordien in de dienst van zijn heer onder
scheiden en deze kon de waardevolle leenman niet missen. 

Een totaal verschillend beeld gaf de lagere adel, de land
jonkers te zien. In hen vond Karel van Gelre misschien zijn 
trouwste aanhangers. Met hen vulde hij grotendeels zijn raad. 
Zij waren zijn rechters, drosten en ambtlieden en traden ook in 
de later tijdelijk veroverde gebieden namens hem op. Mogelijk 
nog belangrijker vormden zij, behalve de ruggegraat van zijn 
bestuursapparaat, ook de kern van zijn leger, waarop hij onder 
alle omstandigheden kon bouwen. In de Hoekse opstanden in 
Holland en Utrecht hadden verschillenden van hen reeds een 
uiterst actief aandeel gehad. Maarten van Rossem, onder hen de 
meest bekende, kan als een karakteristiek voorbeeld gelden; jon
gere zoon van een landedelman zocht en vond hij zijn fortuin in 
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de oorlog, als zovele anderen In de aanwezigheid van een zo ge

duchte kern voor een leger ligt misschien de reden, waarom Fueter 

Gelre in verhouding militair sterk zou kunnen noemen ') 

Een sterke steun zou Karel van Gelre eveneens vinden bij de 

steden. Naar buiten althans zijn alle sporen van verzet, dat zo 

veelvuldig voorkwam tijdens de regeringen van Arnold en Adolf, 

onder de, door de nu openlijke Bourgondische aanval, gewijzigde 

omstandigheden, verdwenen Zelfs Roermond, dat nog in 1471, 

toen het toch iedereen duidelijk moest zijn, dat de oorlog met kon 

uitblijven, neutraal had willen blijven, gaf deze houding geheel 

op. Financieel en militair steunden zij het verweer; Wageningen 

in 1506, Venlo m 1511 en Tiel in 1528 zouden zich met succes ver

dedigen tegen een directe aantasting, een temeer te waarderen 

gedrag, waar in het geldende oorlogsrecht de zwaarst denkbare 

straf een stad trof, die zich niet onmiddellijk, hiertoe gesommeerd, 

overgaf. Desniettegenstaande plaatsten zij zich, niet minder dan 

in het verleden, in de binnenlandse politiek tegenover de landsheer 

Om wille van hun handelsbelangen waren zij niet altijd bereid de 

hertog m alles te volgen en sloten herhaaldelijk aparte neutraliteits

verdragen met de landvoogden In een meer intern geschil over 

zijn rechten nam Nijmegen een hardnekkige houding in Maar 

nooit zouden zij zo ver gaan als de bannerheren in 1499. De ste

den, die in 1505 voor de Bourgondische macht de poorten hadden 

moeten openen, keerden uit eigen beweging onder het Gelderse 

gezag terug, en Nijmegen onderdrukte eigenhandig de poging van 

twee burgemeesters de stad over te leveren s ) . 

Karel van Gelre trof onmiddellijk de eerst noodzakelijke maat

regelen. Na zijn inhuldiging in de verschillende steden en nadat hij 

de stedelijke rechten bevestigd had, organiseerde hij het bestuur 

en trok op tegen de enige hem niet geopende stad Wageningen 

Met eensgezinde steun uit het hele hertogdom kon hij deze plaats 

onder zijn gezag terugbrengen. Als laatste haard van verzet 

bleven over die edelen, die de Bourgondische zijde verkozen had

den, zoals Peter van Hemert en Cornells Pieck in hun sloten 

Poederoyen en Beesd en, machtiger dus gevaarlijker, zijn eigen 

achterneven, de graven van Egmond m Baar en Buren. Een ern-

7) E Fueter, Geschichte des europaischen Staatensysiems von 1492— 
1559, Munchen-Berhjn, 1919, ρ 105 

8) Godefroy, Ι, ρ 78 
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stige hinderpaal konden deze tegenstanders in de gegeven om
standigheden niet vormen· binnen enkele jaren zou Karel er in 
slagen hen te onderwerpen of te neutraliseren 

De Gelderse hertog had werkelijk reden genoeg om tevreden 
te zijn. Achter zich wist hij zijn land tot een eenheid verbonden, 
bereid hem steun te verschaffen, die hij dringend behoefde. In 
zijn landsheerlijke waardigheid hersteld moest Karel ernstige 
moeilijkheden onder de ogen zien Onder de erfenis van zijn vader 
kon hij ook de oude rivaliteit aantreffen met de hertog van Bra
bant en de graaf van Holland; nu deze waardigheden verenigd 
waren in de heer der Nederlanden, die bovendien Roomskoning 
was, voegde zich bij deze tegenstellingen tussen afgunstige buren, 
het gevaar opnieuw door het Bourgondische landencomplex, 
waarvan Gelre al deel had uitgemaakt te worden opgeslokt Het 
was niet te verwachten, dat deze aanspraken nu zouden worden 
opgegeven. Vervolgens moet men de houding van de Gelderse 
staten tegenover hun landsheer niet al te rooskleurig zien. Ook 
al leidde dit met tot een conflict van ernstige aard, toch was het 
een factor waar rekening mee moest worden gehouden. Directe 
bezwaren lagen in de financiële situatie. Karel van Gelre had 
vele verplichtingen, terwijl het land reeds zwaar belast was door 
de schattingen, die het aan de bezetter had moeten betalen. De 
Franse ruiters waren slechts bedoeld als een escorte om de terug
keer mogelijk te maken, nu moesten zij mede op verzoek van de 
staten, die ongaarne buitenlanders in het land zagen, worden af
betaald en teruggezonden De noodzakelijke verdediging eiste 
veel offers En tenslotte was er het onbetaalde losgeld, waarvoor 
Bernard van Meurs als gijzelaar was achtergelaten. De staten 
plaatsten zich loyaal achter de landsheer en openden de beurs om 
hem in staat te stellen deze schuld af te betalen. De financiële 
tekortkomingen bleken echter van die aard, dat pas acht jaar 
later de jonge graaf van Meurs kon worden bevrijd. 

Internationaal gezien was de positie van Gelderland met sterk. 
Wel was Karel reeds bij zijn vrijwording hulp geboden, het re
gentschap in Frankrijk werd gevoerd door zijn tante Anne van 
Beaujeu, die zich overigens beperkte tot diplomatieke steun Doel
treffender was de medewerking geweest van haar echtgenoot. 
Pierre II van Bourbon, die met andere edellieden hem troepen ter 
beschikking had gesteld. Maar het lag met in beider bedoeling 
verder te gaan en zich te steken in het wespennest dat Gelre, naar 
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ieder kon zien, gemakkelijk zou kunnen worden en Maximiliaan 
onnodig tegen zich in het harnas jagen. Men kon in Frankrijk 
tevreden zijn over de successen in 1491 in Bretagne behaald. Nu 
streefde men naar vrede aan de noordgrenzen, temeer omdat de 
voorgenomen verwezenlijking van de aanspraken op Italiaanse 
vorstendommen de neutraliteit van de Europese vorsten vereiste. 
Behalve op deze aldus ontoereikende Franse bijstand, kon Karel 
van Gelre nergens op bondgenoten rekenen. Integendeel, in zijn 
nabijheid waren de hertogen van Gulik en Kleef hem allerminst 
vriendschappelijk gezind. De vorst van Kleef moest zich wel be
dreigd voelen; nog hield hij immers delen van Gelre bezet. En de 
hertog van Gulik werd evenzeer verontrust door deze nieuw 
verschenen figuur in het politieke spel, die bovendien, als een 
herinnering aan de nog levende aanspraken uit 1423 toen de 
personele unie van Gulik en Gelre verbroken werd door de res
pectievelijke opvolging van Adolf van Berg en van Arnold van Eg-
mond, de titel van hertog van Gulik had aangenomen. 

In deze riskante situatie moest Karel van Gelre de komende 
aanval van Maximiliaan verwachten: het werd reeds in de loop 
van het jaar duidelijk, dat de Roomskoning het nog gepleegde ver
zet meester zou worden en zijn troepen tegen Gelre zou kunnen 
aanwenden. De nabije toekomst zou leren, dat de Bourgondische 
macht niet zo geducht was, als men wel kon denken. Het is goed 
mogelijk, dat Karel van Gelre inzag hoe weinig risico hij eigenlijk 
liep. Opgevoed aan het Bourgondische hof, kende hij kracht en 
zwakheid van dit machtscomplex en de geneigdheid in de toon
aangevende kringen geen dynastieke oorlog te voeren die 
bovendien de gevaarlijke buurman Frankrijk tot vijand zou 
kunnen maken. Maximiliaan had hem schriftelijk gewaarschuwd, 
dat de oorlog tegen hem zou leiden tot de „totalle destruction 
dudict pays" n.l. Gelre. Maar pas in 1505 werd een oorlog van 
enige omvang ondernomen. 

Voor het ogenblik was Maximiliaan in de Nederlanden nog niet 
vrij voor een optreden tegen Gelre. Hierbij voegde zich zijn wan
kele financiële en internationale positie. Het geldgebrek van Maxi
miliaan was spreekwoordelijk. En de Roomskoning diende terdege 
rekening te houden met Frankrijk. De kwetsbaarheid van de zuid
grens der Nederlanden was herhaaldelijk gebleken. Dynastieke 
eerzucht kon wel hoge bedoelingen nastreven, maar steden en 
platteland niet beschermen tegen de gebruikelijke plundering en 
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schade aan de handel, die een oorlog meebracht. W a t men na de 
binnenlandse oorlogen nodig had, was vrede voor het herstel. 
Tenslotte was Maximiliaan een rol toebedacht in het Rijk — in 
1492 verzoende zich de oude keizer, ondanks zijn afgunst op de 
energieke en van initiatieven vervulde Maximiliaan, met zijn zoon 
en diens toekomstige positie — en dit maakte het hem onmogelijk 
zich intensief met de Nederlandse zaken bezig te houden. 

Zo waren de partijen in noodgedwongen evenwicht. Van beide 
zijden maakte men van de nood een deugd en opende onderhande
lingen om een goede verstandhouding te bereiken. Boven (p. 29) 
bespraken we reeds de laatste pogingen van Maximiliaan om 
Karel van Gelre door zijn boodschap van 6 februari 1492 te over
tuigen van zijn goede wil en hem over te halen alsnog terug te 
keren naar Gent of hem tenminste af te houden van een oorlog 
tegen de Bourgondische landen. 

Naast deze aanmaning had Maximiliaan, voordat de terugkeer 
van Karel hem bericht was, Cornells van Bergen met een twee
ledige opdracht naar Gelre gezonden0). Allereerst moest hij de 
stadhouder, graaf Adolf van Nassau, gelasten de steden te ver
sterken en de wacht te verscherpen, zodat hem geen verrassing 
kon overkomen. En op een daartoe bijeen te roepen vergadering 
moest hij de staten inlichten over de maatregelen van de Rooms
koning tot vrijlating van de hertog en de ,,trafficque ende bedrie-
ghenissen" van enkele Gelderse intriganten om Karel met geweld 
terug te voeren en de oorlog aan Maximiliaan te verklaren. Aan 
de inblazingen van deze ongenoemde kwaadwilligen was het ook 
te danken, dat de Fransen een zo hoog losgeld eisten alsof Karel 
„sijnen konincklijken Maiesteit eyghen zoene ware". „Zulche 
loosheden" zouden tot ,,die gheheyle bederffnisse" van het land 
leiden; hoewel het plan gefaald had door de Franse weigering 
mee te werken, was het verraad ernstig genoeg om de staten op te 
dragen de schuldigen op te sporen en gerechtelijk te straffen. Deze 
instructie-typeert de onzekerheid van Maximiliaan op dat ogen
blik; tot een gewapend optreden tegen de Gelderse rebellen was 
hij niet in staat en toch wilde hij subversieve activiteiten niet tole
reren. 

In Gelre aangekomen ontdekte Bergen dat de snelle gang van 
zaken verzoening noch dreigementen toeliet. Er kon geen sprake 

") Wenen, DD 238, f. 176. 
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van zijn de Bourgondische stadhouder te spreken, die, door de 
ommekeer verrast, gevangen was gezet. In samenwerking met 
Willem heer van Egmond wist hij een bestand met de opstandige 
Geldersen te sluiten, die reeds Buren belegerden maar nu ver
trokken10). Albert van Saksen, Maximiliaans legeroverste in de 
Nederlanden, was hen hierin reeds voorgegaan en had met de 
graaf van Meurs voorstellen uitgewisseld. Noch over deze onder
handelingen noch over tekst of duur van het bestand zijn wij in
gelicht; de instructie van de gezant die de voorvallen van maart̂ —• 
april 1492 aan Maximiliaan moest berichten vermeldt alleen dat 
de Geldersen zich bereid verklaarden een deel van de schuld, 
die nog aan Maximiliaan moest worden betaald, te voldoen, maar 
niet het totale bedrag. Verder konden slechts nadelige tijdingen 
gemeld worden: de inhuldiging van Karel, de opstand in Arnhem 
en de val van Wageningen. Minder ernstig was het optreden van 
de Gelderse troepen in Brabant en Holland, dat gemakkelijk bin
nen de perken gehouden kon worden. Tenslotte moest de bood
schapper Maximiliaan het advies overbrengen de Geldersen in 
de ban te doen en wilde hij het land heroveren, in onderhandeling 
te treden met de vorsten van Keulen, Munster, Gulik en Kleef. 
Toch was de herwinning van Gelre een moeilijke opgave. 

Nu de omvang van het in Gelre geleden verlies Maximiliaan 
ten volle onthuld was, besefte hij, dat van een herovering aller
minst sprake kon zijn. De Roomskoning volhardde daarom in zijn 
opportunistische houding, waardoor vrede zowel als oorlog moge
lijk bleven. Voor het laatst werd Karel van Gelre in de reeds eer
der geciteerde brief van 30 april 1492 11) de kans geboden onder 
zijn gezag terug te keren met een beroep op zijn eer en het welzijn 
van het land. De dreigende ondertoon, die in alle uitlatingen 
van dit jaar te horen is, ontbrak in deze brief evenmin. Hier
naast richtte hij zich in een uitgebreid schrijven tot de steden van 
Gelre 1 2 ) . Na een opsomming van alle pogingen, die hij in Frank
rijk ondernomen had en met felle verwijten aan het adres van de 
graaf van Meurs, die ,,aenbinder ende roervinck", zoals Slichten-
horst de gevoelens van de Roomskoning vrij weergaf, wees hij 
erop dat bij Karel van Gelre „over menighen tijt in gueder truwen 

10) Instructie aen die Konincklicke Majesteit to brengen den Gelderschen 
handell beruerende". Wenen, DD 238, f. 174- f 175. 

11 ) Hiervoor p. 29. 
J 2) Kort vermeld bij Slichtenhorst, Gelderse geschiedenissen, p. 201; het 

concept: Wenen, DD 238, f. 168—v. 169. 
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toegeseyt ende beloefft hebben hem wanneer hij tot sijnen jaren 
gecommen soude zijn zovele liefden te bewisene als oft hij onse 
getruwe zone ware" En nog steeds stond dit aanbod open het 
zou het beste zijn, zo adviseerde Maximihaan, naar zijn gunst te 
dingen wat de Gelderse steden nutter ende proffijtehcker zou 
blijken te zijn Hij herinnerde hen aan de eed van trouw aan hem 
afgelegd en beval hen nadrukkelijk aan dat ,,ghi onsen neve van 
Egmond onderwijst, dat hij hem in onser genaden vulghe van ons 
verwachtende, dat wij hem genedichhjck sullen willen verleenen, 
uch hier mne so bewtsende dat gheyn nood en zij hem ende uch 
uchluyden (n 1 de steden van Gelre) ons thorn ende indignatie 
te bewijsen " Ondanks dit onheilspellende slot stond dus nog de 
deur open voor een vriendelijke verhouding 

Zodra Karel van Gelre zijn positie in Gelre had geconsolideerd, 
probeerde hij ook naar buiten zijn situatie te verstevigen 19 juni 
H92 richtte hij zich tot de keizer, schriftelijk, omdat hij onder de 
moeilijke omstandigheden het land niet kon verlaten en ook geen 
geschikte gezanten kon vinden n ) Uitvoerig ging hij in op zijn 
afstamming die hem tot de rechtmatige bezitter van Gelre maakte 
Hierop had Karel de Stoute verraderlijk inbreuk gemaakt, niet 
alleen door Adolf onder het valse voorwendsel dat hij hem in 
de orde van het Gulden Vlies wilde opnemen tot zich te lokken, 
gevangen te zetten en hem zijn vorstendom te ontroven, maar ook 
door de wegvoering van zijn zuster Phihppa en hemzelf , pueros 
octo anms minores vix ablactatos sed in gremio nutrias" Na de 
dood van de hertog van Bourgondie had Adolf kwaad met goed 
vergolden en voor het huis van Bourgondie zijn leven geofferd 
Nog was Karels lijdensweg niet afgesloten, hij had zijn jeugd in 
ellendige gevangenschap doorgebracht en was, losgelaten om voor 
zijn koning te strijden, in vreemde gevangenschap geraakt Alleen 
van al zijn strijdmakkers, die wel waren losgekocht, zou men hem 
daar hebben gelaten had niet Vincent van Meurs wiens wel
willendheid de keizer bekend was, zich medelijdend over hem 
ontfermd en zijn bevrijding verwezenlijkt Met diens steun was 
hij teruggevoerd m zijn deerlijk gehavend hertogdom waar de 
inwoners hem in blijdschap en uit vrije wil hadden gehuldigd als 
de enige, ontwijfelbare erfgenaam van de hertogen van Gelre 
Hij accepteerde dit en tegelijk de verplichting niets tegen het Rijk 

1J) Wenen, DD 237, f 320-f 321 
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te ondernemen, maar integendeel alle beledigingen te vergeten, 

met ieder zo mogelijk in vrede te leven en de keizer als zijn „supre-

mum dominum ' te erkennen. Om deze reden verzocht Karel de 

keizer hem de belening met Gelre te willen verlenen en hem op 

te nemen als een toegewijd rijksvorst en dienaar, gedachtig de 

ellende, die hij sinds zijn vroegste jaren had doorstaan Nederig 

verzocht hij de keizer tenslotte door de brenger van deze brief zijn 

wensen aan hem kenbaar te maken 

Op dezelfde dag lichtte Karel Maximihaan in over het gedane 

verzoek om belening en ontkende de lasterlijke bewering, dat hij 

met Franse troepen tegen Roomskoning en rijksvorsten (moge

lijk de hertogen van Gulik en Kleef, die nog steeds Gelders grond

gebied in bezit hadden) te velde wilde trekken 1 1 ) . Integendeel 

wenste de hertog vrede met Maximihaan en Philips de Schone, 

verzocht hen zijn bevrijding „equo animo" te tolereren en zijn 

veelgeplaagde onderdanen te ontzien Om de banden des 

bloeds " J wilde Karel zich met de Roomskoning en de aartshertog 

verbinden, evenals in zijn schrijven aan de keizer verzocht hij 

om erkenning als rijksvorst en een antwoord op zijn verzoek. 

Karel van Gelre had zijn goede wil getoond, al kon hij redelijker

wijs met verwachten nu zonder slag of stoot in genade te worden 

aangenomen als onafhankelijk rijksvorst Het klimaat was in ieder 

geval uitermate gunstig voor een vreedzame regeling, omdat ook 

Maximihaan tot een dergelijke oplossing volgens zijn eerder ge

dane verklaringen bereid was Inderdaad zond Maximihaan 

Ladron de Gebare tot Karel van Gelre, met het antwoord, dat de 

onschuld van de hertog aan de hem toegeschreven oorlogsplannen 

zou bewijzen en de Roomskoning tot verzoening zou brengen, 

keerde de Bourgondische gezant terug 1 0) Een gevolg hiervan was 

mogelijk het vrij geleide, dat Maximihaan te Coblenz op 28 sep

tember 1492 aan Karel toestond om in eigen persoon tot hem te 

komen voor het voeren van onderhandelingen1 7) Het is niet be

kend of van deze aanbieding gebruik is gemaakt en een verdrag 

1 ' ) Ii>, f 167 een afschrift van de brief aan de keizer was bij dit schrij
ven gevoegd 

1 3 ) Karel was eigenlijk alleen aan Philips verwant diens grootmoeder 
Isabella van Bourbon was een zuster van Cathanna, moeder van Karel van 
Gelre 

ι υ ) Wenen, Maxiimliana, Fasz la vermeld DIJ Ρ Blok, Verslag van een 
onderzoek in Duitsland en Oostenrijk , ρ 45, nr 2 

l 7 ) I b , Maximihana, Fasz la vermeld bij Ρ Blok, Verslag van een 
onderzoek in Duitsland en Oostenrijk , ρ 45, nr 3. 



34 GELRE EN HABSBURG 

in eventuele besprekingen gevolgd is. Waarschijnlijk is het niet; 
van een bereikt vergelijk ontbreekt elk spoor, in de nadien ge
voerde onderhandelingen zowel als in de toch nauwgezet be
waarde stukken over de Gelderse kwestie. 

De toestand van evenwicht en gedwongen inactiviteit bleef be
staan. Karel van Gelre trok ten strijde tegen de gebroeders Pieck 
in hun slot Beesd. Zo sterk was zijn macht niet of hij moest zich 
erbij neerleggen, dat hij het kasteel niet kon innemen. Meer suc
ces had zijn optreden tegen een andere opstandige leenman: op 
14 april wist hij het sterke kasteel Poederoyen op Peter van He-
mert te veroveren. Alles wat de tegenpartij kon presteren was een 
plundertocht door het Overkwartier, waarbij Nieuwstad bezet 
werd. Deze situatie werd bestendigd bij het verdrag van Senlis, 
vrucht van de ontspanning tussen Frankrijk en Habsburg, 23 mei 
1493, waarin Karel van Gelre als Frans bondgenoot genoemd 
werd. Maar de Franse vriendschap ging niet zover dat hem 
daadwerkelijk steun verleend werd: hoger dan zijn mogelijke 
hulp waardeerde men de neutraliteit van Habsburg, een onmisbare 
voorwaarde voor de plannen van Karel VIII in Italië. De opne
ming in het verdrag had zelfs niet tot gevolg dat Gelre voor over
vallen, hoe miniem de schade ook was, gespaard werd. 

Karel ging daarom in 1494 op weg naar Frankrijk om te pogen 
zijn isolement te doorbreken. Vooraf neutraliseerde hij enige bin
nenlandse vijanden door vrede te sluiten met de gebroeders Pieck 
en de graaf van Buren. Over het resultaat van de gevoerde bespre
kingen is niets bekend, maar hij slaagde er in ieder geval niet in 
hulp te krijgen. Het bleef bij vriendelijke ontvangsten in Bourbon 
en Luik en vooral in Nancy bij zijn zuster Philippa, hertogin van 
Lotharingen; het Italiaanse avontuur eiste blijkbaar alle aandacht 
op. René van Lotharingen stond bovendien in deze tijd op ge
spannen voet met Karel VIII; het beviel hem, die zich koning van 
de beide Sicilien mocht noemen, een overigens loze titel, niet, dat 
de Franse koning de Napolitaanse landen voor zich opeiste. Om 
deze reden zocht hij toenadering tot Maximiliaan. Een verzoek om 
steun tegen de Roomskoning kwam op dit ogenblik in Nancy dus 
niet aan het juiste adres. 

Na dit fiasco in Frankrijk sloeg Karel van Gelre de enige weg 
in om het gevaar voor zijn zelfstandigheid af te wenden en zocht 
intenser contact met Maximiliaan als de enige vorst, die hem de 
gewenste rust kon geven. Maximiliaan voerde de titel hertog van 



GELRE EN HABSBURG 35 

Gelte, met Philips de Schone, die onder invloed van zijn omgeving 
bereid was Karel van Gelre met rust te laten. Nog was hij niet ver
vreemd van zijn leven als Bourgondische hoveling, ondanks de 
onaangename nasmaak van de Franse gevangenschap In zijn 
brieven van 1492 was hij eerder de gegriefde onderdaan dan de 
zelfstandige rebel. Ook nu toonde hij zich bereid een zekere onder
geschiktheid te accepteren Tot deze betrekkelijke verbondenheid 
droeg ook de aanwezigheid bij van velen, die aan het hof van 
Gent zijn leermeesters of kameraden geweest waren. Eén van 
dezen, Jan van Châlons, prins van Oranje, bovendien nog zijn 
oom — Jan van Oranje was gehuwd met Philippa van Bourbon, 
zuster van Cathanna, moeder van Karel van Gelre — was bereid 
voor hem bij Maximihaan te bemiddelen De Roomskonmg bleek 
niet op de eerste plaats tot concessies bereid, integendeel hij was 
naar de Nederlanden gekomen om begin juli 1494 zijn zoon te 
ontmoeten 18) en met hem de Gelderse kwestie te regelen, Ull-
mann veronderstelt dat hij poogde de affaire van Gelre aan Philips 
de Schone ter afdoening over te dragen 1 Я ) . In deze opzet slaagde 
hij niet de omgeving van de jonge aartshertog zag deze aangele
genheid niet als een Nederlands belang Bovendien wenste men 
Frankrijk, de altijd gevaarlijke buurman, niet door een aanval op 
zijn bondgenoot te verontrusten Na dit vruchteloos onderhoud 
gmg Maximihaan er toe over uit eigen middelen kracht bij te zet
ten aan zijn voornemens Verontrustende berichten kwamen bin
nen te Arnhem op 16 juli 1494 de boodschap, dat Maximihaan 
zelf Roermond had aangevallen, op 18 juli meldde men de inne
ming van Nijkerk door de Groóte Gaarde onder aanvoering van 
de bekwame hertog Albert van Saksen2 0). De troepen die bij 
Roermond waren gelegerd onder Melchior van Maasmunster en 
Jeronimus Ley waren niet sterk genoeg om de stad te nemen; 
bovendien was er geen geld om de Duitse en Waalse huurlingen 
te betalen Een van de hoofdheden, Albarado, was met bereid om 
te blijven, zelfs al werden zijn soldaten voldaan Onder deze om
standigheden had men tot onderhandelingen besloten Van Roer
mond werd 10 000 gulden geeist, in twee termijnen te betalen. Na 
voldoening van de eerste helft zouden de troepen vertrekken. 
Betaling van het andere gedeelte was voorwaarde voor een be-

18) Nijh , VI I, XIX vlg , Memoires de Valenciennes ρ 505 
1 0) Ulimann, Maximilian, Ι, ρ 235 
2 0 ) Wenen, DD, 239, f 255, f 257-v 257 
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stand van drie weken. Maar de stad toonde zich niet bereid hierop 
in te gaan en zocht voordurend uitvluchten, „tromperies et abu
sión", zoals de Bourgondische onderhandelaars dit noemden. 

Waarom zouden zij toegeven aan de Bourgondische aanvoer
ders die uit geldgebrek hun eisen toch geen kracht konden bijzet
ten? Bovendien was de heraut van de prins van Oranje in hun 
stad gekomen voor onderhandelingen: omdat deze machtige inter
ventie de belegeraars bekend was, verwachtten ook zij geen suc
ces van hun optreden. Op dezelfde dag, 23 juli 1494 20) dat de 
kapiteins dit berichtten aan de Roomskoning, richtte de bedreigde 
stad zich inderdaad tot Jan van Oranje met het verzoek verlichting 
van de brandschatting en het vertrek van de troepen te willen 
bewerken. 

Reeds voor de datum van deze aanval was de prins van Oranje 
in onderhandeling getreden met de staten van Gelre, die hierop 
waren ingegaan en hem verzochten „doch die hant an der saken te 
holden tot behoiff ons genedigen lieven beeren hertougen van 
Gelre ind tbeste dairin te doen, as Uwe gnaden (n.l. de prins van 
Oranje) bis hertoe getruwelicken gedaen hebben"2 1). Van deze 
onderhandelingen is verder niets overgeleverd, maar men kan wel 
gissen, dat de samenkomst met Maximiliaan, die Karel van Gelre 
wenste, het onderwerp van gesprek was. 

De Roomskoning had ondertussen, ondanks het échec bij Roer
mond zijn veldtocht niet gestaakt, maar was in een poging bij 
Elten de Rijn over te steken, door Zutfense burgers tegengehou
den '•"); heel sterk kan zijn strijdmacht dus niet geweest zijn. Het 
is dan ook niet om het gevaar, zoals Nijhoff meende, maar eerder 
om de kans in een persoonlijke ontmoeting met Maximiliaan een 
verzoening te bewerken, dat Karel van Gelre ijlings uit Nancy te
rugkeerde. Op 22 juli berichtte hij vanuit Namen dat hij op weg 
was naar de Roomskoning **) bij wie zijn oom, de prins van 
Oranje, hem een onderhoud had bezorgd. Eind juli arriveerde 
Karel aan diens hof, waar hij waarschijnlijk een maand gebleven 
is. Zeker is hij 4 augustus 1494 te Grave 2 1 ) , en op 18 augustus te 
Ravestein, waar het resultaat van de besprekingen in een verdrag 
werd vastgelegd23). Uit de keuze van deze plaats mogen wij af-

21) Ib., DD 238, ƒ. 260. 
22) Divisiekroniek, v. 413. 
23) Nijh., VI, 1, XIX. 
24) Ulimann, Maximilian, I., p. 235. 
25) Nijh., VI, 1, no. 112, p. 73. 
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leiden, dat ook Philips van Kleef, aan wie immers de stad Rave-
stein toebehoorde en die dus als gastheer optrad, een rol in de 
onderhandelingen gespeeld heeft, zeker niet ten nadele van Karel 
van Gelre, met wie hij zijn leven lang bevriend geweest i s 2 0 ) . 
Waarschijnlijk nog doeltreffender dan Philips, die immers nooit 
bijzonder in de gunst van Maximiliaan stond, was de invloed van 
de hertog van Lotharingen, die evenals de prins van Oranje, in de 
aanhef van het verdrag genoemd wordt. Diens genegenheid om 
van het Franse kamp over te gaan naar Habsburg, kon de Rooms
koning er alleen maar toe brengen hem ter wille te zijn. Een onge
dateerd ontwerp"7) geeft de voorstellen, die namens Maximi
liaan aan Karel van Gelre gedaan werden. Alleen op de volgende 
punten is het uiteindelijk tot stand gekomen verdrag voor Karel 
van Gelre voordeliger. De hertog was volgens het ontwerp niet 
verplicht Poederoyen terug te geven aan Peter van Hemert, maar 
moest wel afzien van Echt, Nieuwstad en Nijkerk. Karel van 
Gelre zou de graaf van Meurs, met wie de Roomskoning zelf zou 
onderhandelen, aan zijn lot overlaten. Tenslotte werd ook hertog 
Albert van Saksen genoemd als arbiter. Alles wel beschouwd had
den de Geldersen in deze eerste ronde van de onderhandelingen 
met Habsburg dit succes geboekt, dat de termen op de bovenge
noemde drie punten verzacht werden. Karel kreeg de vrede, die 
hij zo zeer nodig had. De verloren plaatsen Nijkerk, Nieuwstad 
en Echt ontving hij terug. En over de rechten op het hertogdom 
zou uitspraak gedaan worden door de zes keurvorsten, een voor 
beide partijen bindende arbitrage, waarvan hij goede verwachtin
gen mocht koesteren, gezien de onafhankelijke houding die deze 
heren zo vaak tegenover Maximiliaan aan de dag legden. Hier
tegenover stonden de nadelen van het verdrag. Vier van zijn 
steden, Wageningen, Tiel, Erkelentz en Doesburg, één dus van 
elk kwartier, moest hij als garantie voor het naleven van de arbi
trage in handen stellen van de aartsbisschop van Keulen; in deze 
tijdelijke afstand van zo belangrijke strategische punten werd zijn 
gezag sterk aangetast. Onaangenamer nog was zijn verplichte 
aanwezigheid aan het Bourgondische hof als „dyenre ende maich", 
ook al mocht hij zijn zaken blijven behartigen, wat wel een mini
male eis mag heten. 

20) A. de Fouw, Philips van Kleef, pp. 338-339. 
2T) Wenen, DD 238, tweede omslag, f. 170—v. 172. 
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In de memorie door Maximiliaan aan de rijksdag van 1505 
voorgedragen wordt nog een merkwaardige omstandigheid uit de 
onderhandelingen van 1494 genoemd28). Maximiliaan had in juli 
of in augustus 1494 Karel van Gelre zoveel of meer nog dan 
Gelre hem gaf, bij verdrag aangeboden, mits geen inbreuk werd 
gemaakt op de rechten van anderen. Hiermee zijn mogelijk bedoeld 
de Gulikse en Habsburgse aanspraken. Voor het eerst duikt hier 
het idee op, dat naderhand in gevarieerde vorm herhaaldelijk te
rugkeert, om Karel van Gelre los te maken van zijn hertogdom 
en te bewegen genoegen te nemen met een ander vorstendom, 
waar hij geen kwaad kon. Tot een verdrag heeft dit aanbod niet 
geleid en ook in het tractaat van Ravestein wordt het niet aange
roerd. Zelfs zou het betwijfeld kunnen worden of dit voorstel 
wel in 1494 gedaan werd — de memorie noemt geen jaartallen — 
als het in het stuk niet gekoppeld was aan het arbitrage-verdrag 
van 18 augustus 1494 2 e ) . Het geheel is tekenend voor de sfeer van 
gebondenheid aan het huis Bourgondië, die bij hertog Karel was 
blijven bestaan ondanks de Franse gevangenschap, maar niet 
voor lange tijd. De basis, waarop de regeling gebouwd was, was 
reeds bij haar ontstaan ondermijnd door tegengestelde opvattingen 
over de al te vaag omschreven nieuw geschapen verhouding tussen 
Roomskoning en hertog. 

Maximiliaan gaf aanleiding tot de verwijdering door het ge
duld van de prikkelbare hertog al te zwaar op de proef te stellen. 
Bijzonder ontactisch nam hij als einde van zijn veldtocht Karel 
van Gelre mee voor de muren van Nijmegen, de trouwste stad 
van de hertog nota bene, die hij vruchteloos liet beschieten29). 
Het is niet verbazingwekkend, dat de hertog het niet lang in deze 
sfeer uithield. Ongevraagd en in het geheim nam Karel van Gelre 
voor altijd afscheid van Maximiliaan tot diens blijvende veront
waardiging. In de memorie beschrijft Maximiliaan deze gang van 
zaken: „Die Kaiserliche Maiestat auch gemelt herrn Karl nach der 
unpillichen einnembung des Lannds an irem hofe ain zeitlanng 
genedigelich enthalten, davon er auch sonnder wissen der Kai
serlichen Maiestat nit zuschaiden (n.l. vertrekken) zue gesagt hat, 
doch das unangesehen haimblich on (ohne) wissen der Kaiser
lichen Maiestat widerumb in das Lanndt gezogen"28). Eind 
augustus is hij terug in datzelfde Nijmegen, waar hij een dagvaart 

28) Audiëntie, port., nr. 1509. 
20) Mémoires de . . Valenciennes, p. 505. 
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van de staten bijwoont. Deze vlucht was ook een vaarwel aan het 
Bourgondische hof, waar hij wel zijn jeugd had doorgebracht, 
maar zijn volwassenheid niet in de half-afhankelijke positie, hem 
in dit uitgelezen gezelschap van hoge edelen toebedacht, wilde 
doorbrengen. 

2. De breuk met Habsbucg. 1494—1497. 

Nu Karel van Gelre daadwerkelijk getoond had niet meer te 
willen terugtreden in zijn vroegere positie tussen zijn verwanten 
en vrienden aan het hof, was aan een periode van tastende 
oriëntatie een eind gekomen en was tevens een goede kans op een 
vreedzame regeling voorbij. Een oorlog was onvermijdelijk. Een 
kenmerkend feit is het, dat Karel van Gelre in meerdere, Maxi
miliaan in mindere mate geneigd was tot vriendschap; deze hou
ding bleef bestaan zolang de Roomskoning zich met de Gelderse 
kwestie inliet. 

De balans van zijn eerste twee regeringsjaren was voor de her
tog gunstig. Militair was zijn tegenstander machteljos gebleken. 
Politiek was het een winstpunt, dat men in de Bourgondische Ne
derlanden voor de veroveringsplannen van Maximiliaan geen 
geestdrift kon opbrengen. 

Niet in de laatste plaats is de positie, die Maximiliaan in deze 
jaren in de Nederlanden en ten opzichte van Gelre innam, van 
groot belang. In H93 had Maximiliaan het Roomskoningschap 
aanvaard en was in de Nederlanden teruggetreden voor zijn van 
dat ogenblik af zelfstandig regerende zoon Philips de Schone. 
Maar terwijl zodoende zijn onmiddellijke macht verminderd was, 
had Maximiliaan het verlangen krachtige invloed op de gang van 
zaken uit te oefenen niet verloren. Integendeel, vanuit zijn centrale 
plaats in de Habsburgse monarchie had hij uitgesproken plannen 
met de Nederlandse bezittingen van zijn dynastie. Dit streven 
komt ook tot uiting in zijn houding ten opzichte van Gelre; nog 
steeds voerde Maximiliaan de titel van hertog van Gelre, erfenis 
van Karel de Stoute en Maria de Rijke. Pas in 1505 zou hij deze 
waardigheid aan zijn zoon afstaan (cf. hierna p. 48). Doordat 
Maximiliaan tot het Roomskoningschap gekomen was, waren de 
dynastieke tendenzen in zijn politiek tegenover Gelre versterkt. 
Tegelijkertijd had zijn vertrek uit de Nederlanden daling van zijn 
gezag ten gevolge en resulteerde in de onmogelijkheid het hertog-
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dom Gelre te heroveren. Onder deze omstandigheden behoefden 
zijn onderdanen niet te aarzelen hem op de ingeslagen weg te vol
gen, ook al leidde deze tot de strijd: de algehele vernietiging van 
het land, door Maximiliaan in 1492 voorspeld, leek immers niet tot 
de mogelijkheden te behoren. 

Vanuit zijn sterke positie onttrok Karel zich nu ook aan de 
overige verplichtingen van het verdrag van Ravestein tot stijgende 
verontrusting van Maximiliaan. Reeds vier maanden na het ver
drag sommeerde de Roomskoning steden en kwartieren van Gelre 
de afspraken na te komen30); waarschijnlijk op 4 januari 1495 
stelde hij Karel van Gelre door middel van een gezant een vriende
lijk maar duidelijk geformuleerd ultimatum van acht dagen3 1) . 
Succes had deze maatregel niet; het verdrag bleef een dode letter. 
Begrijpelijkerwijs leverde Maximiliaan de veroverde steden niet 
uit; alleen Nijkerk kon de hertog in maart 1495 heroveren, waar
mee hij het gesloten bestand schond. Ondanks alles kwam het nog 
niet tot een openlijke oorlog, want één punt werd wel nageleefd: 
de arbitrage over het rechtmatige bezit van Gelre, waartoe op 11 
en 12 juli 1495 de keurvorsten tijdens de Rijksdag te Worms bij
een kwamen. W a t kon men van deze procedure verwachten? Dat 
de Roomskoning of de hertog zouden toegeven, lag niet in de lijn 
van hun politiek. De illustere scheidsrechters onttrokken zich daar
om aan de netelige verplichting; een uitspraak werd niet gedaan. 
Over de zodoende doelloze maar desondanks heftig bewogen zit
tingen zijn wij uitgebreid ingelicht door twee Gelderse versla
gen32). Dit uiteraard eenzijdige verhaal toont aan, dat bij de on
mogelijkheid van een vergelijk beide partijen het beschikbare fo
rum van de rijksstanden gebruikten voor een opsomming van hun 
rechten op Gelre en voor aanklachten tegen elkaar. De onstuimige 
Habsburgse kanselier Dr. Sturtzell baseerde de aanspraken op het 
recht van verovering door Karel de Stoute en op diens van de 
hertog van Gulik en van hertog Arnold verworven rechten. Zo 
bezien was de terugkeer van Karel van Gelre een usurpatie; er 
kon alleen sprake zijn van teruggave van de „spolien". Daarna 
konden de keurvorsten een redelijke schadevergoeding bepalen. 

Vanzelfsprekend waren de Gelderse gezanten hiertoe niet be
reid. Uitvoerig zetten zij de rechten uiteen van hun heer als af-

30) Nijh., VI, l.nr. 119, p. 84. 
31) Wenen, DD, 23Я, f. 165-v. 165. 
3 2 ) Nijh., VI, 1, nrs. 140 en 141, pp. 94 en 100. 
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stammeling van de wettige hertogen van Gelre, ontkenden de 
Gulikse pretenties en de rechtmatigheid van de overdracht door 
Arnold en gaven tenslotte een sterk gekleurde lezing van het 
anders bedoelde testament van Maria van Bourgondië. Vergeefs 
pleidooi, zelfs de bemiddeling van de keurvorsten kon niets ver
anderen aan het standpunt van Maximiliaan, noch aan de Gel
derse hardnekkigheid. „Die Rooms Konijncklijcke Maiesteit wast 
om tlant to doin; hij wolde richter ende saickwoldt in der saicken 
wesen", concludeerden de Gelderse gezanten. Inderdaad was 
het laatste woord aan Maximiliaan , , . . . dat hij sus hyer in nyet 
vorderen of proficieren en konde sussischer (n.l. zodanige) ma
nieren, soe wolde hij dese saicke ventiliert ende tractiert hebben 
toe verboeren in sijner gerichtelijcker kamer voir sijnen richter, 
ende die heren (n.l. de keurvorsten) wolde hij af f stellen." 

Hierbij bleef het; drie weken lang stokten de besprekingen, zon
der dat de Geldersen een ander antwoord konden krijgen of zelf 
iets wilden toegeven. In de loop van deze tijd werden zij opge
zocht door de Habsburgse kanselier, die hen aan twee voorwaar
den wilde laten voldoen. Allereerst wenste hij vastlegging en be
zegeling van het besprokene. En vervolgens verzocht hij hen 
„sich te verpenen . . . bij hoeren leven ind guede", dat Karel van 
Gelre de arbitrage-uitspraak van de keurvorsten zou opvolgen. 
Beide eisen werden met een weigering beantwoord. De Gelderse 
gezanten voelden zich volgens hun verklaring na deze uitlatingen 
van de nooit bijzonder vriendelijke doctor Sturtzell niet meer veilig 
te Worms en verdwenen, de een voor, de ander na, om minder 
opzien te baren. Hun knechten volgden hen later naar Keulen. 

Verschillende uitlatingen en voornamelijk de vanzelfsprekend 
vijandige houding van de hertog van Gulik —• ook Karel van 
Gelre handhaafde zijn geërfde aanspraak op Gulik — waar
schuwden de gezanten voor een aanval van die zijde. Na hun 
vertrek uit Worms adviseerden de gedelegeerden Karel van Gelre 
een verdrag te sluiten met Philips de Schone. Hun vrees voor een 
aanstaande aanval werd niet bewaarheid; Maximiliaan was ge
bonden door de oorlog in Italië, waar hij een actief hoewel weinig 
roemvol aandeel in had en beperkte zich tot een dagvaarding voor 
het Rijkskamergerecht. 

Op 13 september 1495 maakte de Roomskoning het proces tegen 
Karel van Gelre wegens inbreuk op de vrede in het rijk aanhangig. 
Erg snel werkte het gerechtshof niet: op 12 oktober werd het man-
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daat ingediend, op 16 januari 1496 ging de aanklacht van de rech
ters te Frankfort uit en op 10 februari werden de bewijsstukken 
geleverd. De hele moeizame procedure werd door de hertog vol
ledig genegeerd, van het verdere verloop is niets bekend3 3). Pas 
op een tweede dagvaarding, eind september 1496, naar aanleiding 
van klachten van Johanna van Hemert, weduwe van Peter van 
Hemert en door Lambert van Buren, verdreven Habsburgse partij
gangers, aanhangig gemaakt, reageerde Karel met een op de open
bare mening afgestemd antwoord3 4). Zonder de eerbied voor het 
Heilige Roomse rijk en de „serenissimus rex Romanorum" uit het 
oog te verliezen, keerden hij en zijn raadslieden zich tegen de 
boosaardige oorlog, door Maximiliaan en zijn handlangers in 
Gelre ontketend. Nadat de Roomskoning twee jaar geleden bij de 
poging Roermond en Nijmegen te nemen door Gods barmhartig
heid en door de macht van hertog en onderdanen was terugge
slagen, hadden zijn roofzuchtige benden zich als een sprinkhanen
plaag op de weerloze inwoners gestort en op vreselijke wijze in 
deze landen huisgehouden, zonder rekening te houden met per
soon, leeftijd, geestelijke wijding of sexe. Als zwaar getroffen 
werden genoemd de abdij Marienweerd en de Veluwe. Onder 
deze omstandigheden hoefden de hertog en zijn medebeschuldigde 
raadsleden niet in te gaan op de dagvaarding binnen 45 dagen te 
verschijnen in Frankfort, ver van hun land, midden in vijandelijk 
gebied gelegen. In gezwollen bewoordingen richtten hertog en 
raad zich tot de paus Alexander VI, toeverlaat van allen, die te 
lijden hebben van onderdrukking en onrechtvaardigheid om een 
legaat naar de Duitse natie te sturen. Met een andere daartoe 
aan te wijzen rechter kon deze prelaat in een veilige en toeganke
lijke stad uitspraak doen: . . . Constet nos Karolum Gelrie . . . du-
cem . . . iustum et competens iudicium formidare nee subterfugere 
in hiis causis, sed summopere cupere ut causa inter nos . . . et pre-
fatos adversarios nostros . . . coram iudicibus competentibus ter-
minetur et iustitia ministretur. . ." Het geschrift eindigde met de 
waarschuwing, dat hertog en land van Gelre zich zo krachtig 
zouden verzetten „quantum cum Deo et honore poterimus", om
dat de verdediging bij het natuurrecht vaststaat. 

Kortom, beide partijen maakten in klinkende manifesten een 

33) Landfriedenbruch von Carl von Egmond, der sich nennt herzog zu 
Geldern, 1495, Wetzlarische Beiträge, II, p. 291. 

31) Nijh., VI, 1, nr. 191, p. 134. 
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definitief eind aan de toenadering die te Ravestein met een ver
drag was bezegeld. Maximiliaan fulmineerde in een als pamflet 
verspreide aanklacht tegen „Carl von Egmond, der sich nennt 
herzog zu Geldern"3 3). Karel richtte zich, voorzichtiger, niet te
gen de Roomskoning maar tegen zijn „capitanei et eorum satellites 
et complices . . . ministri scelerum". Met deze formidabele maar 
eigenlijk zo onschuldige verklaringen werd duidelijk de nieuwe 
situatie getekend, ontstaan enerzijds uit de onoverbrugbare tegen
stelling, anderszijds uit het onvermogen van Maximiliaan de her
tog hoe dan ook op de knieën te dwingen. Karel van Gelre had de 
eenheid en zelfstandigheid van het hertogdom kunnen beschermen 
en behouden. De nabije toekomst zou hem in staat stellen deze 
stand van zaken te handhaven. 

3. Gehe behouden door de Bourgondisch~nationale neutraliteit, 
1497—1504. 

In hun benauwenis over de vijandige houding van Maximiliaan 
te Worms en de verwachte aanval op Gelre hadden zijn gezanten 
in juli 1495 de hertog ten sterkste aangeraden een verdrag te slui
ten met Philips de Schone. Enkele maanden later was dit al niet 
meer urgent; door verschuivingen in de internationale politiek was 
de hemel al opgeklaard. 

De grote gebeurtenis van het jaar was het dubbel huwelijk tus
sen het Spaanse koningshuis en het huis Bourgondië-Habsburg, 
5 november 1495. Deze betrekkingen tot Spanje openden niet het 
uitzicht op de kroon, die Philips de Schone eens in het Iberische 
schiereiland zou verwerven, maar maakte toch een goede verstand
houding tot het tussenliggende Frankrijk noodzakelijk. De nei
ging tot deze houding leefde reeds lang bij de Bourgondische adel, 
die aan het hof van de jonge aartshertog de toon aangaf. Gewon
nen door het aanzien, dat zijn huis op deze wijze verwerven zou, 
volgde Maximiliaan de leiding van zijn zoon in de Europese poli
tiek. In dit jaar bracht Philips hulde aan Karel VIII voor de lenen, 
die hij van Frankrijk bezat. Een zo uitgesproken gunstige atmos
feer bracht voor Gelre de verlangde ontspanning. De donderwolk 
van de dreigende oorlog dreef over; van de zijde van Maximiliaan 
bleef de gevreesde aanval achterwege. 

Toch betekende dit niet, dat de Roomskoning zijn geliefde plan
nen tot herovering van Gelre opgaf, maar zonder steun van zijn 
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zoon waren deze voornemens moeilijk te verwezenlijken. Een Gel
derse oorlog zou niet het landsbelang dienen, maar uitsluitend tot 
voordeel van de dynastie strekken, zo meende de Bourgondisch-
nationale omgeving van Philips de Schone. Buiten de leidingge
vende kringen heerste er ook elders het verlangen naar vrede en 
rust; een symptoom hiervan is het verdrag, dat Dordrecht op eigen 
gelegenheid met Gelre sloot op 10 mei 1497. Gedurende twee jaren 
wist deze rivierstad tenminste zijn handel veilig. De aansporingen 
van Maximiliaan om tot een actie tegen Gelre over te gaan waren 
tot dovemansoren gericht, Eén ogenblik kon men vrezen, dat Ma
ximiliaan zijn zoon van gedachte zou doen veranderen, toen deze 
hem in de winter van 1496/1497 te Innsbruck bezocht. Maar na 
zijn terugkeer bleek hij tot grote opluchting van zijn omgeving niet 
tot de oorlogszuchtige plannen van de keizer te zijn overgehaald. 
De politiek van vriendschap tegenover Frankrijk en van afzijdig
heid in de Gelderse kwestie werd voortgezet. 

Tot groot ongenoegen van de Bourgondische Nederlanden 
werd op kleine schaal oorlog gevoerd tegen Gelre. Frederik van 
Buren, weliswaar Habsburgs aanhanger, vocht eigenlijk een parti
culiere vete tegen zijn achterneef Karel uit om het bezit van Leer
dam, in de zomer van 1495 bij verrassing ingenomen maar in 1496 
heroverd. De aanvallen van Albert van Saksen strookten direct 
met de plannen van Maximiliaan en werden dan ook niet graag 
gezien door de leidende Bourgondische politici. Nog in november 
1497 bezette hij het Gelderse slot Batenburg. Aan deze oorlogs
toestand kwam een einde toen op 22 december 1497 tussen Phi
lips de Schone en Karel van Gelre een wapenstilstand werd ge
sloten van onbepaalde tijd met een opzeggingstermijn van zes 
maanden 3 5 ) . De netelige vraag van de rechten op Gelre kon bui
ten beschouwing gelaten worden. Pas op 4 april 1505 ontving 
Philips de Schone de belening met Gelre; tot dat tijdstip toe kon 
Maximiliaan zich als de enige hertog van Gelre beschouwen. 
Het tractaat was zuiver een verdrag van neutraliteit. Alle 
aanhangers van beide zijden, т .п . de graaf van Buren en Albert 
van Saksen, waren in het bestand begrepen. De enige twee oor
logvoerenden van Habsburg-Bourgondische zijde staakten zo
doende hun aanvallen. Ook de heer van Batenburg, die zijn 
trouwe dienst aan zijn heer met het verlies van zijn vrije banner-

З Б ) Nijh., VI, l . n r . 233, p. 170. 
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heerlijkheid, stad en slot Batenburg had moeten bekopen, werd in 
de bepalingen opgenomen, als hij binnen 14 dagen verklaarde 
zich bij deze overeenkomst te willen aansluiten. Als garantie zou 
de bisschop van Utrecht het slot Oyen in bewaring nemen; in 1505 
bij zijn opmars tegen Gelre nam Philips de Schone dit kasteel over 
de Maas, gevaarlijk dicht bij zijn Brabantse bezittingen gelegen en 
te zwak bezet om aan een eventuele Gelderse aanval met succes 
weerstand te bieden, met een aanzienlijke legermacht in. Voor de 
bisschop van Utrecht werd zijn conservatorschap een bron van 
onaangenaamheden, omdat Karel van Gelre hem later dit verlies 
van Oyen zou verwijten en er onder meer een reden in zou zien 
om hem in 1510 de oorlog te verklaren. 

Voorlopig was de vrede verzekerd, die men aan beide kanten 
gewild had. Voor Karel van Gelre was het een uitkomst; hoe ge
ring ook de uitwerking van de strooptochten was, op het platte
land was het optreden van de vijandige troepen een voortdurende 
plaag; de steden ondervonden nadelige gevolgen van de oorlog 
omdat zij genoodzaakt waren hoge bedragen aan de beveiliging 
door huurlingen en vestingwerken te besteden. Voor beiden woog 
ook zwaar het belang van de handel bij een rustig en ongehinderd 
verkeer. Hierboven wezen we al op het verdrag, dat Dordrecht op 
eigen initiatief, vooruitlopend op deze wapenstilstand gesloten had 
terwille van zijn riviervaart. En in de nationalistisch-Bourgon-
dische politiek paste neutraliteit tegenover de bondgenoot van 
Frankrijk en afzijdigheid van een op zuiver dynastieke belangen 
afgestemde oorlog. 

In de diplomatieke strijd tussen vader en zoon, waarvan vrede 
in de Nederlanden de inzet vormde, had Maximiliaan toegegeven 
en berust in de wapenstilstand waarin zijn aanvoerder Albert van 
Saksen was opgenomen. Met dit verdrag was tevens een andere 
bedreiging tijdelijk geneutraliseerd. De hertogen van Gulik en 
Kleef hadden de hen toegeschreven oorlogszuchtige plannen van 
1495 nog niet opgegeven. Toen Karel van Gelre 19 december 1497 
hen liet polsen over een vredesverdrag, om ook van deze laatste 
tegenstanders verlost te zijn, weigerden zij hierop in te gaan. Met 
reden, want zij waren in deze tijd met Philips de Schone in onder
handeling over een voorstel, waarbij Gelre onder de drie vorsten 
verdeeld zou worden. Snel handelen was dus dringend noodza
kelijk; het diplomatieke succes schakelde tegelijk deze hinderlijke 
buren, die niet uit eigen kracht tegen hem waren opgewassen, 
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voorlopig ui t3 0) . Zij bleven echter plannen smeden tegen de on
gewenste buurman, die zij met genoegen verdreven zouden zien, 
niet zonder zich voor hun aandeel in de oorlogvoering te laten be
lonen door de nieuwe heerser in Gelre, Philips de Schone of Maxi-
miliaan. En de hartewens van Maximiliaan Gelre hoe dan ook in 
zijn bezit te krijgen was eenieder bekend. 

Om dit gevaar blijvend te bezweren stuurde Lodewijk XII de 
pas gekroonde koning van Frankrijk, in mei van 1498 een gezant 
naar Kleef en Gulik, om door zijn bemiddeling een vrede tot stand 
te brengen met zijn bondgenoot Gelre, wiens waarde hij hoger 
schatte dan zijn voorgangers op de troon het gedaan hadden. Deze 
vroegere hertog van Orleans, erfgenaam van de Visconti, de 
vroegere heersers van Milaan, koesterde met betrekking tot Italië 
plannen, die verder gingen en toch beter te verwezenlijken waren 
dan de poging van zijn neef Karel VIII om Napels te veroveren. 
Maar voor deze Italiaanse veldtocht was wederom een eerste ver
eiste, dat er rust heerste in West-Euroupa en hij niet gedwongen 
werd troepen te reserveren voor een hulp-expeditie aan de vriend 
in Gelre, waardevol om Maximiliaan ver van Italië bezig te houden. 
In dit licht bezien was het ook van belang deze Nederrijnse vor
sten te neutraliseren of misschien zelfs aan zich te verbinden, 
zodat tussen de Bourgondische landen en het Rijk een Franse in
vloedssfeer gevestigd zou worden, waarvan Gelre vanzelfspre
kend een uitgangspunt was. Dit was de eerste stap naar een poli
tiek van actieve bemoeiing met de tegenstellingen tussen de rijks
vorsten en de keizer; de hierdoor ingeluide gedragslijn zou lang 
een motief blijven in de Franse diplomatie. 

Maar de gezant boekte geen succes; in Gulik kreeg hij te horen 
dat men over het Franse aanbod zou nadenken; in Kleef was een 
voorzichtige geneigdheid — wel kende men daar de opvattingen 
van de keizer — om Lodewijk XII in de Gulikse-Kleefse-Gelderse 
geschillen te laten arbitreren 3 7 ) . Ook al werden de Franse voor
stellen niet direct van de hand gewezen, toch betekende deze 
houding een feitelijke weigering37). De Franse pogingen waren 
inderdaad reeds door de gebeurtenissen achterhaald; reeds op 
1 maart 1498 bleek de hertog van Kleef minder vriendelijk tegen
over Gelre te staan en liet zich door bemiddeling van de aartsbis-

3U) Nijlh., VI, 1, Inleiding, p. XXXIX. 
37) O. Redlich, Jülich und Geldern am Ausgang des 15. Jahrhunderts, 

Beiträge zur Geschichte des Niederrheins, IX, (1895), p. 38. 
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schop van Mainz verontschuldigen bij de keizer wegens de wapen
stilstand, die hij met Karel van Gelre had aangegaan3 8). En op 
30 april ging van hem en de hertog van Gulik de volmacht uit aan 
de gezanten, die aan de keizerlijke afgevaardigden te Dusseldorf 
hun voorstellen voor een oorlog overhandigden en bespraken39). 

Spoedig daarop vertrokken de afgevaardigden van beide vor
sten nu naar Leuven, waar de onderhandelingen voortgezet wer
den om nog dat jaar gezamenlijk een aanval op Gelre te onderne
men. Hoezeer ook vertraagd door besprekingen over de te hoog 
geachte voorwaarden voor de deelneming van de beide hertogen, 
kon men het toch eens worden. Het resultaat werd vastgelegd in 
een verdrag volgens de brief, waarin Maximiliaan zijn verlangens 
en gunsten vastgelegd had op 20 juni 1498 te Freiburg 4 0 ) . 

De beide Nederrijnse vorsten traden praktisch als condottieri 
in Habsburgse dienst; wel zou ieder van de drie oorlogvoerenden 
op eigen gelegenheid strijd leveren, maar alle troepen werden door 
de keizer en zijn zoon betaald, voor of na het begin van de vijan
delijkheden, volgens een vastgesteld tarief. Het aandeel dat Gulik 
en Kleef ieder apart zouden leveren, werd bepaald op 1400 lans
knechten en 200 ruiters; Philips de Schone zou te velde verschij
nen met 6000 lansknechten en 1500 ruiters, d.w.z. respectievelijk 
twee en drie maal zoveel manschappen, een juiste machtsverhou
ding. Er bleef één maar:- hoewel de hertogen er nadrukkelijk op 
aandrongen, goed op de hoogte van de tegenzin bij vorst en on
derdanen tegen een dergelijke actie, dat de aartshertog onmiddel
lijk de oorlog zou aanvangen, werd dit geweigerd. ,,Vero ad hoc 
quod Archidux Philippus etiam nunc in bellum cum eis prorumpat 
etc., hoc fieri non potest propter conventionem quum ipse cum 
Geldrensibus fecit". Dit bestand van ca. Kerstmis 1497, voor onbe
paalde tijd aangegaan, had een opzegtermijn van zes maanden. 
Nergens in het enigszins verward opgestelde stuk — het basis-
verdrag te Leuven gesloten, wordt gevolgd door de brief van de 
keizer, die er op vele plaatsen van afwijkt of er tegen in gaat — 
wordt zelfs maar gezinspeeld op de neiging van deze bepaling in 

38) Nijh., VI, t, nr. 234, p. 174. 
3e) Ib., nr. 238, p. 177. 
^3) Audiëntie, Port., 1506; 'bij Nijhoff is dit verdrag vermeld onder nr. 

239, p. 178; het is afgedrukt bij Lacomblet, Urkundenbuch, B. IV, pp. 596— 
599. Het exemplaar te Brussel bevat behalve de tekst de antwoorden van 
Maximiliaan op de Kleefs-Gulikse voorstellen en voorwaarden. 
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het bestand gebruik te willen maken. Als enige tegemoetkoming 
verklaarde Maximiliaan, dat uit de landen van de aartshertog 
steun geboden zou worden en troepen zouden worden bewapend. 
In feite zou Philips aan de hele campagne geen deel nemen. 

Als diplomatiek strijdmiddel zou Philips de Schone in zijn lan
den de handel van de „inobedientes Geldrenses" onmogelijk ma
ken en verbieden hun steun te verlenen. Aan de bezorgdheid, die 
de hertogen koesterden voor de aantasting van hun eigen grond
gebied, werd tegemoet gekomen door de onafhankelijkheid van 
hun landen en de veiligheid van hun onderdanen te garanderen. 
Herhaaldelijk werd ook, de tweede maal op hun fcigen verzoek, 
verklaard, dat Maximiliaan geen aparte vrede zou bedingen, zijn 
bondgenoten in eventuele onderhandelingen zou laten deelnemen 
en hen in het verdrag zou doen opnemen. Ook werd de verzeke
ring gegeven, dat, indien de vorsten zelf gevangen raakten — 
wat God mocht verhoeden — of wanneer aan hun zijde meer ge
vangenen gemaakt werden dan aan de Gelderse zijde, zodat uit
levering op gelijke basis niet mogelijk kon zijn, geen verdrag zou 
worden gesloten, voordat hieraan voldoening gegeven was. 

Tot in bijzonderheden werd de huid van de beer verdeeld. Niet 
alle Kleefse en Gulikse wensen werden vervuld. De hertog van 
Gulik kreeg de plaatsen Erkelentz en Montfoort (in Opper-Gelre) 
met de omgeving toegezegd; aan de hertog van Kleef werd Doe-
tinchem en de opbrengsten uit Zutphen tot 1.000 Rijnlandse gul
den per jaar beloofd. Deze plaatsen zouden zij hun leven lang in 
bezit mogen houden; hun erfgenamen zouden voor deze lenen 
25.000 gulden moeten betalen. Maar het Gulikse verzoek om Was-
senberg, Born en Hertogenrade en het Kleefse om Wachtendonk, 
Goch en Lobith werden afgewezen; het bezit van deze gebieden 
werd hun slechts voor hun leven maar niet erfelijk toegestaan. 
Л еІ kreeg de hertog van Kleef het uitzicht op het bezit van de tol 
te Gennep. Mochten geen plaatsen veroverd worden, wat Maxi
miliaan niet geloofde, dan zou toch een adequate beloning uit
betaald worden, in ieder geval de helft van het bedrag, dat Gelre 
zou moeten opbrengen als het zich onderwierp. Verdere bepalin
gen regelden de verdeling van de oorlogsbuit. 

Het verdrag werd tenslotte bekrachtigd door Maximiliaan „pro 
nobis et praefato filio nostro Charissimo Archiduci Philippo". Als 
geheel genomen was het bedongen verdrag, hoewel minder dan de 
vorsten gevraagd hadden, voor hen niet ongunstig; zij werden, 
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indien de campagne slaagde, van een gevaarlijke tegenstander be
vrijd, op een voor hen voordelige wijze. 

Een schaduw werd al over deze grootse plannen geworpen door 
het gedrag van Philips. De hele toon van het stuk laat doorsche
meren, hoe weinig animo de aartshertog bereid was op te brengen 
voor de Gelderse kwestie en hoeveel, misschien wel alles, in de 
totale opzet was toe te schrijven aan het doordrijven van Maxi
miliaan. Tekenend zijn de bovengenoemde neutraliteit in de oor
logvoering en het feit, dat alleen Maximiliaan de afspraken be
vestigde. 

Nauwelijks twee weken later sloot Philips een verdrag met 
Frankrijk; één van de daarin opgenomen bepalingen was in lijn
rechte tegenspraak met het zojuist beklonken tractaat, n.l. zijn ver
klaring, dat hij om de vrede te bevorderen afzag van een herove
ring van het hertogdom Bourgondië en van zijn aanspraken op 
Gelre4 1) . Deze gedragslijn werd consequent doorgevoerd. In de 
instructie aan Albert van Saksen, bestemd tot kwartiermaker in de 
veldtocht tegen Gelre, van 18 augustus wordt geen melding ge
maakt van de deelneming van een Nederlands troepencontingent. 
En het toppunt was wel, dat de aartshertog in december de Franse 
troepen, die tot hulp aan de toen zeer in het nauw gedreven 
Karel van Gelre naar het Noorden trokken, tegen zijn vader en 
diens bondgenoten notabene, vrije doortocht verleende door zijn 
landen4 2). 

De verklaring van dit tegenstrijdige gedrag is te vinden in de 
moeilijke positie, waarin de aartshertog zich bevond. Uiteraard 
moest hij rekening houden met de uitgesproken wens van Maxi
miliaan om nu eens en voor al af te rekenen met de Gelderse rebel. 
Maar anderszijds voerde hij, met volledige instemming van zijn 
staten, een politiek van vrede en rust naar binnen en naar buiten. 
Hierin paste noch een actie tegen Gelre, noch de hiervan te ver
wachten reactie van Franse zijde, waar men immers nieuwe wegen 
naar een actiever politiek van hulpverlening aan Karel van Gelre 
had ingeslagen. In dit licht beschouwd wordt de houding van 
Philips de Schone minder dubbelzinnig, wanneer men ten over
vloede de overheersende rol beschouwt die Maximiliaan in het 
tot stand komen van het aanvalsverdrag had gespeeld. Zelfs is 

41) F. W. N. Hugenholtz, Philips de Schone en Maxlmiliaans tweede 
regentschap, A.G.N., IV, p. 31—32. 

•v) Kalsbeek, p. 30. 
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het niet gewaagd aan te nemen, dat de keizer geprobeerd heeft een 
beslissing te forceren door op eigen gezag een goedkeuring te ge
ven, waarmee zijn zoon niet kon instemmen. Maar het was Philips 
zeker niet mogelijk zijn vader te desavoueren. In de praktijk nam 
de aartshertog geen deel aan de aanval, diplomatiek noch militair. 

Ondanks zijn afzijdigheid werd de oorlog ingezet met de Gu-
likse verrassing van Erkelenz. De grote aanval zou later komen. 
Op 18 augustus instrueerde Maximiliaan hertog Albert van Sak
sen, zijn aanvoerder in de Nederlanden, om de campagne te or
ganiseren en voorbereidingen te treffen voor de overkomst van de 
keizer zelf43). Door de gewichtige zaken op de rijksdag te Frei
burg, waar de aanwezigheid van Albert vereist was, had Maxi
miliaan hem niet eerder kunnen zenden, zoals aanvankelijk wel 
was overeengekomen. Twee legerplaatsen moesten worden klaar
gemaakt, respectievelijk voor Erkelenz — blijkbaar was de val van 
deze stad nog niet aan Maximiliaan bekend — en voor Stralen, 
Inrichting en onderhoud van deze „tabers" moesten door de her
togen verzorgd worden. Het is niet waarschijnlijk, dat Albert zelf 
troepen meebracht. Het voorafgaande jaar had hij immers de huur
lingen die als „Grote gaarde" in de Nederlanden sinds 1492 een 
twijfelachtige reputatie hadden opgebouwd, ontslagen. In dienst 
genomen door de heer van Wisch, die hen tegen het Oversticht 
had aangewend, waren zij door de bisschop van Utrecht en Karel 
van Gelre uiteengedreven en als eenheid vernietigd 4 4 ) . W a t hem 
aan troepen nog restte zou vroeger of later gebruikt worden in zijn 
nieuwe aanwinst Friesland. Uit Vlaanderen had Maximiliaan zijn 
jagermeester Melchior van Maasmunster met 1500 lansknechten 
en 600 ruiters ontboden; deze zou zich voegen bij Floris van 
IJsselstein om de Veluwe, de Bommelerwaard en de gehele Betuwe 
binnen te vallen en te plunderen. Naar Gulik bracht Ulrich van 
Nackenrewert 1500 soldaten te voet, die de hertogen in dienst 
zouden nemen. Voor het geschut zou Maximiliaan zelf zorgen; 
zijn eigen aankomst beloofde hij niet langer uit te stellen. Op 
1 september zou hij in Brussel zijn. 

Deze opdracht was mogelijk de laatste daad van Albert van 
Saksen als Habsburgs generaal; in de zomer van 1498 was hij al 
erkend als gubernator in Friesland, dat hem volgend jaar zou wor
den afgestaan, als vergoeding voor de kosten in keizerlijke dienst 

43 ) Nijh.. VI, 1, nr. 242, pp. 179—182. 
-") Ib., VI, 1, p. XL. 
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gemaakt. Nog in 1498 vertrok hij naar zijn nieuwe landen, die hij 
in korte tijd wist te onderwerpen. Zijn rol in de Gelderse oorlog 
was uitgespeeld. 

Dit verlies van een bekwaam legeroverste is te betreuren; mo
gelijk had zijn ervaren leiding kunnen voorkomen, dat de veld
tocht verliep in een aantal ongecoördineerde strooptochten en be
legeringen. Elk van de hertogen richtte zich naar het gebied, dat 
hem was toegezegd. Maximiliaan arriveerde bijna twee maanden 
later dan was afgesproken, n.l. eind oktober in het Overkwartier, 
waar enkele kleinere plaatsen werden bezet. Venlo wist zich met 
succes te verdedigen. Heel sterk kunnen de keizerlijke troepen 
dus niet zijn geweest. Desondanks had Karel van Gelre reden 
genoeg om zich ongerust te maken. Maar hulp bleef niet lang uit. 
Zijn oom, Pierre II van Bourbon, zond een legertje naar het 
Noorden. Eerder werd reeds vermeld hoe deze troepen door de 
Bourgondische landen doortocht werd verleend en in december 
in Gelre binnentrokken. Door deze interventie keerden de kansen. 
De vorstelijke bondgenoten, in de steek gelaten, trokken zich 
weldra terug. De hertog van Gulik sprak al over de mogelijkheid 
van vrede. De hertog van Kleef zette de belegering van Doetin-
chem voort, maar wendde zich in het volgend jaar tegen de bis
schop van Utrecht, met wien hij een oude vete had, overblijfsel uit 
de tijd toen hij tegen David van Bourgondië en Maximiliaan de 
opstandige stad Utrecht steunde. 

Een slotepisode vormt de afval van de Gelderse bannerheren, 
toen een laatste aanval van Maximiliaan en de vorst van Kleef 
dreigde45). Een van hen, Jacob van Bronckhorst en Batenburg, 
ging nog verder en trad blijvend in dienst van Maximiliaan46). 
Het ligt buiten ons bestek te schilderen hoe deze heren geleidelijk 
onder de gehoorzaamheid van hun heer werden teruggebracht, of 
van hun bezittingen beroofd. 

Veel invloed had deze gebeurtenis niet. Al spoedig immers 
trok Maximiliaan zich terug van het strijdgewoel. Op 26 januari 
1499 zette hij aan de Staten Generaal de gang van zaken, zoals hij 
deze zag, uiteen: et nous sommes mis en tout debvoir de 
reconquerre le pays de Gueldres et oppresser messire Charles 
d'Aigmont et ceulx de son party, telement que les contraindismes 

4S) A. P. van Schilfgaarde, De onderwerping van de Gelderse banner-
heren aan den Roomskoning, (H99), BMG, XVIII, (1929), p. 129. 

·»«) Nijh., VI, 1, nr. 247, pp. 185-187. 



52 GELRE EN HABSBURG 

de faire ung appointement avec nous, qui estoit bon, honnorable et 
prouffitable nour nous, nostredit fils et nos bons et loiaulx sub
jects . . . Pour laquelle cause nous recommencasmes de faire nou
velle guerre audit pays de Gueldres, par telle facon que, se n'eust 
esté la grande haste que eusmes d'aller et tirer devers les Itales, 
pour rompre les entreprinses que ledit roy de France avoit à l'en-
contre de nous et aussi pour aultres très-grands affaires qui nous 
touchoient beaucoup plus que le fait dudit pays de Gueldres, nous 
eussions derechief réduit lesdis Gueldrois à nostre obéissance et 
volonté"47). Maximiliaan geeft hier een andere lezing dan de 
bedoeling was van het verdrag van Freiburg, vorig jaar, waar de 
totale onderwerping van Gelre reeds als een uitgemaakte zaak 
was beschouwd. 

Gebrek aan middelen, de wispelturigheid van Maximiliaan, de 
Franse steun, hoe gering ook, de tegenzin van de hertogen van 
Kleef en Gulik om alleen de spits af te bijten en tenslotte de af
zijdigheid van Philips de Schone, deden de opzet mislukken. De 
hoge verwachtingen die men te Leuven en Freiburg gekoesterd 
had, waren wel erg beschaamd. Het laatste woord was nu toch 
aan de Franse onderhandelaars; reeds in het voorjaar reisde een 
Guliks gezantschap voor vredesbesprekingen naar Parijs, Robert 
van der Mark voerde de verdere onderhandelingen, die leidden tot 
de wapenstilstand van Harkenbosch, 20 juni 1499. Tot 31 mei 
1500 zou het bestand ruimte scheppen voor arbitrage in de onder
linge geschillen door Lodewijk XII op een boete van 300.000 
goudkronen na te komen door de drie partijen. Zover wilde de 
vorst van Kleef niet gaan; alleen Willem van Gulik sloot daarom 
met Karel van Gelre de vrede van Orléans, 29 december 1499. 
Karel van Gelre zag van de titel hertog van Gulik af; Erkelenz 
ontving hij terug, Johan van Kleef liet zich bij de ondertekening 
verontschuldigen wegens de beslommeringen van de oorlog, die 
hij op dat ogenblik met de bisschop van Utrecht voerde. Binnen 
zes maanden kon hij zich alsnog bij het verdrag aansluiten. De 
balans was eind 1499 doorgeslagen in het voordeel van Karel van 
Gelre. Niet alleen had hij de eerste krachtproef met goed gevolg 
doorstaan, maar ook had zijn bondgenoot, de koning van Frank
rijk, zijn invloed over de Nederrijnse vorsten kunnen uitbreiden. 

Nu de weg van de verovering was afgesloten, werd een poging 

4T) Gachard, Analectes historiques, CRCRH, 2e serie, III, p. 285—286. 
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gedaan Karel van Gelre langs vreedzame weg aan het huis Habs-
burg te binden door een huwelijk met Eleonora, oudste dochter 
van Philips de Schone 4 а ) . Het hertogdom zou een achterleen wor
den van de vorst van de Nederlanden. Dit project opent de rij 
van voorstellen van beide zijden gedaan, waarlangs meer nog dan 
door herhaaldelijke oorlogen gepoogd is de verhouding van Habs-
burg tot Gelre te regelen. Deze beide motieven die dertig jaar lang 
aan alle geopperde ontwerpen ten grondslag lagen, huwelijk en 
achterleen, treden bij deze gelegenheid voor de eerste maal naar 
voren. Karakteristiek is het tenslotte, dat men nu aan Habsburgse 
zijde bereid was Karel van Gelre als een zelfstandig vorst te 
behandelen; de oplossing in 1494 te Ravestein gevonden lag nog 
in de sfeer van de afhankelijkheid, zowel door Maximiliaan als 
door Karel als levende werkelijkheid aanvaard in aansluiting op 
de jeugd van de hertog aan het Bourgondische hof. 

In zijn sterke positie wees Karel de geïmpliceerde lagere sta
tus af, gesteld als hij was op de positie van rijksvorst. Dit was 
geen loze phrase: uit zijn verzoek als zodanig bevestigd te wor
den in 1492 bij de keizer gedaan (cf. hiervoor p. '10) en uit de 
plaats die hij innam tussen de Duitse vorsten blijkt zijn gehecht
heid aan deze rang. Ook achtte hij de twintigjarige Margaretha 
van Oostenrijk een verkieslijker partij dan de tweejarige Eleo
nora. Deze band zou interessante gevolgen gehad hebben: wat 
was er niet uit Gelre geworden onder de gecombineerde regering 
van Karel, militair en politiek rijk begaafd, en de bekwame regen
tes van de Nederlanden, die Margaretha zich later zou tonen, 
begunstigd bovendien door de nauwe verwantschap met het huis 
Habsburg? Maar deze prijs werd te hoog bevonden van Habs
burgse zijde: toch werden de ideeën van het concept voor later 
gebruik bewaard. 

Inmiddels heerste een betrekkelijke vredestoestand; een dag
vaart, die in november 1500 te 's-Hertogenbosch werd gehouden 
geeft een 28 bladzijden lange lijst van Gelderse bestandsschen
dingen, merendeels kleine plunderingen in de grensgebieden49). 
Hoe onaangenaam een dergelijke situatie ook voor de bewoners 
was, toch waren deze plundertochten nog geen reden tot oorlog; 

48) Nijh., VI, 1, CXXI, n. 1, De datering op 1499 is m.i. juist; de termen 
van 'het ontwerp sluiten bij de omstandigheden van dat jaar aan. Ook het 
antwoord van de hertog past in deze periode. Tenslotte was de hand van 
Margaretha van Oostenrijk in die tijd inderdaad beschikbaar. 

40) Wenen, DD 238, f. 20—v. 42. 
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deze straatroof van een paar stuks vee of gevangenneming van 
enkele kooplieden kon op een dergelijke dagvaart nog in der minne 
geschikt worden. Een conclusie van deze onderhandelingen is 
helaas niet overgeleverd. 

De komende jaren werden grotendeels doorgebracht met de 
oude vete tussen Gelre en Kleef. Door het verdrag van Orléans, 
december 1499, was het geschil met Gulik voor eens en voor altijd 
bijgelegd. Tegenover de andere buurman bleef de kwestie van de 
vroegere Gelderse bezittingen, door Karel de Stoute in 1473 aan 
Kleef geschonken, een bron van onrust, zolang Karel van Gelre 
deze plaatsen als terra irredenta bleef beschouwen. Niet zonder 
reden vreesde de hertog van Kleef dus voor zijn grondgebied. De 
Franse diplomatie had de handen vol met de niet aflatende ver
zoeningspogingen, die in ieder geval de oorlog wisten te beperken 
tot geringe omvang. Een incident als de nederlaag bij Huissen, 
7 juni 1502, waarbij Karel van Gelre manschappen, artillerie en 
bijna het leven verloor, is tekenend voor de rol van het toeval in 
deze kleine oorlog, gevoerd met geringe strijdmachten in kortston
dige razzia's. 

Een tweede gevolg, en voor de Franse koning mogelijk het 
meest waardevolle was de overheersende invloed van de Franse 
gezanten in deze streken, tot groot ongenoegen van Maximiliaan. 
De keizer verbood herhaaldelijk zich aan arbitrage van de Franse 
koning te onderwerpen, inderdaad een wonderlijke figuur voor 
een rijksvorst. Nog was hij niet in staat aan zijn protesten kracht 
bij te zetten. De gebeurtenissen van 1499, toen de hertogen van 
Kleef en Gulik hun vrees door Habsburg in de steek te worden 
gelaten wa^r gemaakt zagen, hadden deze hertogen kopschuw 
gemaakt voor onvoldoend georganiseerde veroveringsplannen. 
In deze jaren had Karel van Gelre een betrekkelijke rust kunnen 
genieten buitenslands; de banden met Frankrijk werden vestevigd 
gedurende de reis van de hertog, 1499^—1500, waarbij ook de ver
zoening met Gulik tot stand kwam. Eindelijk kon hij ook zijn 
schuld voor het losgeld voldoen en zijn belofte aan Bernard van 
Meurs, die sinds 1492 voor hem in gijzeling gezeten had, inlossen: 
samen keerden zij in Gelre terug. 

De feitelijke toestand werd bevestigd, toen op 30 mei 1502 op
nieuw het bestand van 1497 tussen Philips de Schone en Karel 
van Gelre bekrachtigd werd. Nieuwe bepalingen werden vastge
steld voor het slot Oyen, dat Seyn Mulert namens de bisschop 
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van Utrecht als garantie voor het goede gedrag van Karel van 
Gelre in bezit hield5 0). Reeds in 1501 was een andere vete af
gelopen, toen Karel van Gelre, op verzoek van de aartshertog, 
Frederik van Egmond, graaf van Buren opnam, in het bestand 
van l497 B 1 ) . 

De enige wanklank in deze harmonische sfeer kwam van de kant 
van keizer Maximiliaan. Overgehaald tot een verzoenende politiek 
ten opzichte van Frankrijk, was hij toch niet geneigd alle oude 
grieven te vergeten. Ook tegenover Gelre toonde hij weinig nei
ging tot verzoening. Karel van Gelre had hem in de zomer van 
1502 benaderd ,,de entendre avec eulx (n.l. de Gelderse gezanten) 
quelque appoinctement (verdrag) affin que icelui messire Charles 
eust peu (pu) demourer paisible en nostre duchié". Aldus schreef 
Maximiliaan op 13 augustus 1502 aan zijn zoon r '0). Reeds was de 
zaak zover beklonken met de Gelderse afgevaardigden, dat alleen 
de handtekeningen nog ontbraken, toen bericht binnen kwam 
aan het keizerlijke hof over de aanval op Huissen, 7 juni 1502, 
tegen het bestand van Kleef in, naar Maximiliaan meende. Deze 
schending ontnam de keizer alle vertrouwen in het erewoord van 
de Gelderse hertog „considérant que cy après ledit messire 
Charles eust aussi peu tenu ce traictié qu'il eust fait avec nous 
comme il a tenu celluy qu'il a fait avec nostredit cousin, le duc de 
Clèves, lequel traictié il a enfrainct sans juste cause, nous avons 
fait déclairer absolutement à ses depputéz qu'il avoit devers nous 
et nous ne voulions ne entendrions traiter ne appoincter avec 
luy" S 2 ) . W a s het Maximiliaan wel ernst geweest met zijn vredes-
wil, die hij volgens deze verklaring aan Philips gekoesterd had? 
In ieder geval was hij slecht ingelicht over de gang van zaken rond 
de belegering van Huissen. Het bestand met Kleef was immers 
reeds op 31 mei 1502 beëindigd. In Gelre had men lang tevoren 
dit ogenblik afgewacht en zo gauw de termijn was verstreken het 
beleg geslagen voor Huissen, dat op 7 juni zo'n jammerlijke af
loop zou hebben1"*3), (zie hiervoor p. 62). Een andere aanval op 
Huissen, 10 maart daaraan voorafgaande was wèl in vredestijd 
gebeurd; deze kan echter door Maximiliaan niet bedoeld zijn. 
Uitgebreid beschrijft hij immers het verlies van 1600 man en van 

r > 0 ) Audiëntie, Port, nr. 1506. 
61 ) Nijh., V I , l . n r . 356, p . 269. 
5 2) Audiëntie, Port., nr. 1506. 
BS) Nijh., V I , 1, p . L X I X . 
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de gehele artillerie, feiten die wel in juni, maar niet in maart 
plaats hebben gevonden. 

Nog verdachter wordt de heiligheid van zijn verontwaardiging 
wanneer hij Philips de Schone in dezelfde brief opnieuw een plan 
voorlegt voor de verovering van Gelre. Nooit was de gelegenheid 
schoner geweest dan nu. „Et nous semble . . . que ceulx de nostre
dit duchié de Gheldres murmurent et se mutinent fort allencontre 
dudit messire Charles et qu'ilz n'ont ne auront secours de nul. 
Aussi qu'ilz ont cassé et renvoyé tous leurs gensdarmes et qu'ilz 
sont povres . . . " 5 4 ) . Samen met Gulik en Kleef „nous recouvre
rions facilement icellui duchié . . . " Eén voorwaarde moest welis
waar vervuld worden voordat Maximiliaan zich onbezorgd aan de 
Gelderse kwestie kon wijden: vrede tussen Frankrijk en Spanje, 
op dat ogenblik nog in felle oorlog gewikkeld om het bezit van het 
koninkrijk Napels. In dit opzicht was Maximiliaan hoopvoller 
gestemd dan de situatie van het moment en de komende ontwikke
ling konden billijken66). W a s dit al reden genoeg voor Philips om 
niet op deze voorstellen in te gaan, nog meer stof voor een weige
ring kon hij opdoen uit het verlangen van Maximiliaan om de kos
ten voor de Gelderse oorlog, die 100.000 gulden zouden bedragen, 
gezamenlijk te dragen. Tot een dergelijk offer zouden de staten, 
die nooit veel op hadden met de Gelderse campagnes, zeker niet 
te winnen zijn. W a t voor een perspectief Maximiliaan hem ook 
voorspiegelde, .— „que nous remettons ceste foys en voz mains 
nostredit pays de Gheldres ce que ne pourrez су après si bien faire 
que maintenant" B4) — Philips ging niet op de plannen in om de 
wapenstilstand op te zeggen en na de opzeggingstermijn de aanval 
te openen. Een antwoord van Philips is niet bekend, maar over de 
aanval, die met veel geheimzinnigheid moest worden voorbereid 
„secrètement par marchans ou par secret messaigier" werd in het 
geheel niet meer gesproken. 

Zo gauw echter gaf de keizer zijn streven niet op. Vanuit Ant
werpen richtte hij zich op 14 februari 1503, terwijl Philips de 
Schone op reis was naar Spanje, met een verzoek aan de staten 
hem een bedrag van 100.000 goudgulden voor deze oorlog toe te 
staan.B0). Het antwoord van de staten muntte niet uit door wel
willendheid. Zij verlangden uitstel in de beslissing over oorlog 

B4) In een brief van 13 Augustus 1502, Audiëntie, Port., nr. 1506. 
Б В ) H. Bridge, History of France, III, p. 15 sqq 
b e ) L. Gachard, Analectes historiques, CRCRH, 2e serie, t. 3, p. 289 sqq. 
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of vrede met Gelre tot Philips de Schone was teruggekeerd. De 
gevraagde bede werd geweigerd en bovendien verzochten zij hem 
geen oorlog tegen Gelre te willen ontketenen of de Nederlanden in 
andere nieuwe oorlogen mee te slepen. Hierop barstte de toorn 
van de keizer los over dit ongehoorde staaltje van ongehoorzaam
heid: ,,Εη ce que touche la matière de Gheldres nous savons bien 
le droit que nostredit filz y a, et vous aussi savez bien, se vous le 
voulez croire et entendre, et n'est point de nécessité de disputer 
sur ce plus avant avec vous, comme vous nous mettez en avant le 
droit et la raison, car vous n'estes point sur ce le juge, ains estes 
tenu d'ensuyr le vray juge, assavoir le souverain seigneur dudit 
pays de Gheldres, lequel nous sommes; et se nous nous acquittons 
selon Dieu, raison et équité, envers nostredit filz, pour lui faire 
ravoir sondit pays de Gheldres, vous ne vous devez ingérer et ne 
vous appartient point d'avoir ne prendre sur ce aucune congnois-
sance ou declaración: autrement ung chascun diroit que vous voul-
driez avancer contre vostre souverain seigneur comme empereur, et 
aussi contre vostre naturel prince l'archiduc nostre filz, duc de 
Gheldres, non désirans l'augmentation de sa seigneurie et prin-
cipaultéz " S 7 ) . 

Het was weinig elegant van Maximiliaan om deze beslissing 
over het hoofd van Philips heen in zijn afwezigheid en nog wel 
op zulke hoge toon te willen forceren. Zijn doel bereikte hij voor
alsnog niet: de staten hadden duidelijk getuigd van hun afkeer; de 
uitbarsting van gekwetste trots in boven geciteerde regels bewijst 
al zijn machteloze woede, omdat hem iets onthouden werd, wat 
hem buitengemeen dierbaar was. Nogmaals ontmoeten we het 
wonderlijke feit, dat Maximiliaan zich voortdurend kon beroepen 
op zijn pogingen om Bourgondië en Gelre terug te winnen, maar 
dat de heer van deze landen voor deze herovering geen geestdrift 
toonde. Weer moest de keizer met lege handen en met lege beurs 
uit de Nederlanden terugkeren. Het verlangen naar de afronding 
van de Habsburgse landen in het Westen kon echter niet gestild 
worden; de onwil van de Nederlanden had alleen zijn hardnekkig
heid vergroot. 

Karel van Gelre hield zich in deze maanden bezig met het ver
sterken van zijn positie. De eerste drie maanden van 1504 maakte 
hij een reis door Frankrijk om de banden met de koning en ver-

57) 25 Februari en 15 Maart 1503, Henne. I, pp. 45—46 en uitgebreider 
bij Gachard, Analectes Belgiques, pp. 260—264. 
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schillenden van zijn adellijke familieleden en vrienden nauwer 
aan te halen. Nog in het zelfde jaar boekte hij een aanzienlijk suc
ces toen hij met het slot Anholt ook de heer van die plaats, de af
vallige bannerheer Jacob van Bronckhorst en Batenburg in handen 
kreeg. De laatste stap in deze binnenlandse pacificatie zou hij het 
volgend jaar zetten, toen hij de heer van Keppel tot onderwerping 
dwong. Geheel gerust kon de hertog ondanks alles niet zijn zolang 
Maximiliaan het oorlogspad prefereerde. 

4. De noodzakelijk geworden verovering van Gehe. 1504—7505 

Nog hetzelfde jaar 1504 kondigde zich een onheilspellende 
wending in de politieke arena aan. De Spaans-Habsburgse vor-
stenhuwelijken hadden tot het onverwachte resultaat geleid, dat 
Philips de Schone het uitzicht geopend was op de troon van Cas-
tilië. Door deze banden was reeds eerder de hele politieke constel
latie in Europa gewijzigd. In de Habsburgse familieverhouding 
had Philips de voorrang gekregen boven Maximiliaan, die zijn 
zoon deze plaats inruimde in het belang van een politiek, die zijn 
dynastie in macht en aanzien deed stijgen. Een onmiddellijk ge
volg was de toenadering tot Frankrijk, waarvoor Maximiliaan niet 
zonder concessies gewonnen werd. Eindelijk werd de volharding 
van Maximiliaan beloond: nu Philips de Schone verwachten kon 
zijn land te moeten verlaten om de regering in Castilië te gaan 
aanvaarden tegen de hem bekende oppositie van Ferdinand van 
Aragon in, besloot de aartshertog de oorlog tegen Gelre te be
ginnen. Aan deze beslissing ligt de koppig doorgezette wil van de 
keizer als voornaamste factor ten grondslag. Hij wist zijn zoon te 
overtuigen, dat een vredesverdrag met de toen reeds spreek
woordelijk onbetrouwbare hertog onvoldoende zekerheid bood. 

Jaren nadien stelde Antoine de Lalaing, toen graaf van Hoog
straten, zijn herinneringen aan de belangrijke raadszitting, waar
schijnlijk in juli 1504, waarop tot de oorlog werd besloten, op 
schrift58). Lalaing voorspelde een afloop, die hem al bekend was; 
de tegenstanders van agressie in 1504 werden argumenten in de 
mond gelegd, die pas in de toekomst bewezen zouden worden. 
Toch geeft het relaas van de interne politieke verhoudingen tus-

5S) In de inleiding tot de „Deuxième voyage de Philippe le Beau en 
Espagne, en 1506", uitgegeven door L. P. Gachard, Collections des voyages 
des souverains des Pays Bas. I, Brussel, 1876, p. 390 sqq. 
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sen hen, die op dat moment de Bourgondische politiek uitmaakten 
een juist beeld, dat door de latere opvattingen bevestigd wordt. 

,,Et (Philips de Schone) se trouvoit fort pressé de l'empereur 
son père, de conquerré sa duchié de Gheldres". „Deux nobles 
hommes" keren zich tegen de beraamde aanval: ,,le R o y . . . ne 
debvoit pour nulle chose que se fût, à celle heurs prendre guerre, 
quelque bon droit qu'il eust de ce faire". De tijd drong; de koningin 
van Castilië had mogelijk niet lang meer te leven. Bij haar over
lijden moest Philips noodzakelijk de verovering onvoltooid laten 
om zijn belangrijker aanspraken in Spanje tegen Ferdinand te gaan 
handhaven. Een zwak argument, waar Lalaing door de vooraf 
gaande mededeling, dat de vergadering plaats vond „environ 
quattre moys avant qu'il (Philips) eust nouvelles du trespas de 
sadicte belle mere la trèscatholicque royne de Castille" zijn be
kendheid met de ongelukkige afloop van de onvoltooide her
overing van Gelre verraadt. Met een eigenaardig beeld waar
schuwden de raden voor de gevolgen van dit optreden: de oorlog 
is een beest met een andere aard dan de andere boze dieren, want 
zij bestaat uit een keten van schakels. Raakt men aan één schakel, 
dan komt de hele ketting in beweging. De hertog van Gelre was 
niet zo verstoken van vrienden, dat hij niet ergens hulp zou kun
nen vinden, al was het maar bij Duitse ruiters, die alleen op het 
vooruitzicht van rijke buit in de welvarende landen van de koning 
hem zouden willen dienen. Voor de oorlog pleitten „deux cheva
liers de basse condición et de la longue robe". Deze tegenpartij 
won het pleit door voor te geven, dat zij over connecties beschik
ten, die Gelre zouden willen uitleveren. Juist nu beschikte Philips 
over de nodige troepen en over geld. Bitter voegt Lalaing er aan 
toe, dat zij makkelijk praten hadden: zij waren als de bakker, die 
het brood in de oven schuift. De edelen stuurden zij de oorlog in 
en zelf bleven zij thuis zitten „faisans grandement les besognes 
de leur maistre" terwijl zij er overigens groot voordeel bij behaal
den, als eenmaal door anderen het land gewonnen was. 

Op de achtergrond van de gegeven voorstelling staat een derde 
partij, niet aanwezig bij de besprekingen, maar van beslissende 
invloed, n.l. de keizer, door Lalaing uit eerbied maar terloops 
vermeld. Deze karakteristiek van een vredespartij, waartoe blij
kens zijn kennelijke sympathie Lalaing ook behoort en een oor
logspartij tegelijk exponent van de steun aan de politiek van de 
keizer tekent een aantal gewichtige factoren voor de Gelders-
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Habsburgse verhoudingen Herhaaldelijk gemodificeerd blijft deze 
tegenstelling tot 1528 toe van kracht Maar het verschil van in
zicht gaat dieper dan tussen de neiging tot zelfbehoud van de 
edelen en de persoonlijke eerzucht van de tegenstanders. Tegen
over de Bourgondisch-nationale opvatting, dat men de hertog van 
Gelre met rust kon laten en desnoods door een verdrag in het 
Bourgondische landencomplex kon inpassen, stond de Habsburgs-
dynastieke mening, dat onderwerping van Gelre een noodzakelijke 
behoefte voor de Nederlanden èn voor het Habsburgse rijk was. 
In de raad van Philips had de eerste zienswijze de overhand, zoals 
het wonderlijk neutrale beleid in de oorlog tussen Maximiliaan en 
hertog Karel van de afgelopen jaren had aangetoond 

Geheel van harte ging de strijd aanvankelijk dan ook niet. De 
onderneming kwam niet uit boven plundertochten van geringe 
omvang, waaraan ook de hertog van Kleef deelnam. Willem van 
Guhk hield zich ditmaal afzijdig en beperkte zich ertoe het verdrag 
door Gerhard, 1 juni 1472 met Karel de Stoute gesloten, waarbij 
hij hem zijn aanspraken op Gelre overdeed, te bevestigen, 26 ok
tober 1504 r 'n). Door omkoperij van de bevelhebber kon een 
Bourgondische aanvoerder, Maximiliaan van Hornes, heer van 
Gaasbeek, voor een bedrag van 100 pond het blokhuis en de tol 
voor Tiel bezetten00). Dit succes blijft voor dit jaar bijna uniek. 
Het was ook eerder toevallig, dat dit strategisch belangrijke punt, 
ook waardevol als bron van inkomsten behalve zijn militaire 
waarde, in hun handen was gevallen. 

Voorts werd een handelsblokkade afgekondigd tegen Gelre en 
met Frankrijk, op 22 september 1504, het verdrag van Blois ge
sloten, dat, voornamelijk aan Philips de onzijdigheid van Frankrijk 
verzekerde in het te verwachten geschil met zijn schoonvader 
Ferdinand van Aragon en hem ook de vrije hand het in dit op
treden tegen een Franse bondgenoot. April 1505 werd de over
eenkomst door Maximiliaan bezegeld. 

Op 26 november 1504 stierf Isabella; Philips kon zich tot koning 
laten uitroepen. Maar haast met de oorlog maakte hij nog steeds 
niet. Zelfs de belening met Gelre, die hij op 4 april 1505 van zijn 
vader ontving, bracht hem er nog niet toe krachtig door te zetten 
Wel was reeds einde 1503 een plan beraamd voor een aanval op 
Zutphen, naar alle waarschijnlijkheid door Fions van Egmond en 

50) Afschrift Audiëntie, Port nr 1506 
G0) Audiëntie, rekening van J Micault, 1507, f. 85 
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Hendrik de Swane, die ook de leiding bij de uitvoering zou heb
ben 0 1 ) . Philips de Schone nam dit advies over met enkele wijzi
gingen. De expeditie werd grondig voorbereid, hoewel niet op 
grootse schaal opgezet. Nu was het een gunstig ogenblik, want 
Karel van Gelre was niet meer ,,si puissant". De eigenlijke strijd
macht werd vastgesteld op 600 lansknechten en 400 ruiters; nog 
400 ruiters en lansknechten zouden de grens moeten bewaken, 
in het bijzonder vanuit een blokhuis tegenover het gevaarlijke 
slot Poederoyen, basis voor plundertochten in Brabant. De hele 
onderneming zou 10.000 Philipsgulden kosten en een maand 
duren. De koning wenste zo mogelijk wel uitstel tot maart of mei 
1504. Op 2 december 1503 zond hij de leiders van de eventuele 
aanslag naar Grave om de mogelijkheid van uitstel te onderzoeken 
en hem rapport uit te brengen over de situatie. De financiële maat
regelen waren toen reeds getroffen en de nodige soldaten waren 
gereed gehouden. Op 24 december beval Philips de raad van Bra
bant alle Geldersen uit dit gebied te weren als represaille tegen 
een dergelijk optreden van de zijde van Karel van Gelre. Dit 
was een eerste stap, maar hierbij bleef het; had de situatie zich 
gewijzigd? Of had de vredespartij vooralsnog dit gewapend op
treden weten te voorkomen? De beschikbare bronnen geven geen 
antwoord op deze vragen. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat 
dit zo aarzelend en voorshands al uitgestelde plan geen instem
ming kon vinden bij de door Lalaing beschreven voorstanders van 
een nationaal-Bourgondische politiek, die onderhandelingen pre
fereerden. Dezelfde Hendrik de Swane was zo weinig oorlogs
zuchtig, dat hij niet als aanvaller, maar als onderhandelaar in 1505 
naar Gelre werd gezonden. De Swane, op dat ogenblik bevelheb
ber te Loevestein nam contact op met de Gelderse maarschalk, 
Hendrik van Enze, bijgenaamd Snijdewind, commandant van het 
nabij gelegen Poederoyen02). Allereerst deed Hendrik de Swane 
het voorstel dat de beide vorsten elkaar zouden ontmoeten: als gij
zelaar voor de veiligheid van Karel van Gelre stelde hij Hendrik 
III van Nassau voor. Karel liet als antwoord horen, dat hij voor
alsnog Philips de Schone niet kon bezoeken om verschillende 
redenen. Niet, zo haastte hij zich te verklaren uit ,,achterdencken 
op mijnen genedichsten heren den ertzhertough deshalven". Zo 
gauw een basis tot verdere onderhandelingen overeengekomen 

«M Wenen, DD 238, f. 182-f. 185. 
e2) Nijh., VI, 1, nr. 455, pp. 307-308. 
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was, wilde hij graag bij de koning komen om verder met hem ,,to 
communicieren ind to sprecken". Men kan vermoeden, dat Karel 
van Gelre zich niet door persoonlijke uitlatingen wilde binden en 
er de voorkeur aan gaf van een tussenpersoon gebruik te maken. 

Het tweede voorstel was veel belangrijker: wilde Karel van 
Gelre het hertogdom in leen ontvangen van de aartshertog? Dit 
idee was reeds geopperd in 1499, als onderdeel van het aanbod 
een huwehjksverdrag te sluiten tussen Eleonora van Habsburg en 
Karel. De hertog gaf een omzichtig antwoord, dat om zijn belang 
hier wel uitvoerig geciteerd mag worden: ,,will mijn genedige here 
van Gelre dairtoe verstain, ind mijnen genedichsten heren den 
ertzhertougen vur sijnen leenheren hebben ind fcennen, liever dan 
enigen fursten o/ heren op erde, bij also dat mijne genedichste 
here die ertzhertouge mijnen genedigen heren van Gelre versorgen 
sali mit genoichsam schijn, dat sijnre gnaden erven des hijrnamails 
van Roemschen keyseren ind koenyngen, oick van den kurfursten 
des heyligen rijeks onbesweert ind onbelast wesen sullen, so id 
hertoughdom van Gelre eyn leen des heyligen roemschen rijeks 
genoich kundich is" ^1). Werd deze gunstige beslissing genomen 
onder de druk van de naderende macht van Bourgondië? Het 
voorbehoud, dat Karel van Gelre maakte, garantie voor het uit
blijven van sancties wegens de schendingen van zijn verplichtin
gen als leenman van het Rijk, getuigt van een wijze voorzichtig
heid en van zijn gehechtheid aan de rang van rijksvorst. Het zou 
Philips misschien mogelijk zijn deze dierbare wens te vervullen en 
Maximihaan van het nut van een dergelijke verklaring te over
tuigen. 

Tenslotte gaf de hertog aan Snijdewind volledige volmacht om 
de besprekingen voort te zetten, zo vaak dat nodig zou zijn en met 
bindende kracht „offt sijne gnaden selffs gegeven hadden" te spre
ken en naar behoefte Hendrik de Swane een vrij geleide te ver
lenen. Hoewel dit erop wijst, dat de besprekingen zouden worden 
voortgezet, is verder over resultaten niets bekend0 3) . W a s de 
oorlogspartij er in geslaagd Philips de Schone te overtuigen van de 
overbodigheid hertog Karel een beperkte zelfstandigheid toe te 
kennen, omdat de verovering moeiteloos zou verlopen? 

83) Merkwaardigerwijs leest Nijhoff (VI, 1, ρ LXXXVI) in de boven 
geciteerde antwoorden een dubbele weigering Karel van Gelre zou een on
zijdige stad voor de samenkomst wensen en wees een belening af, die m strijd 
zou zijn met zijn positie als rijksvorst De betekenis is echter ongetwijfeld 
anders 
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Een krachtige oorlog was te verwachten, nu de toenaderings
pogingen mislukt waren. Op 28 februari 1505 riep Karel een 
statenvergadering bijeen te Nijmegen om maatregelen te treffen 
voor de verdediging van het land6 4) . In zijn verklaring keerde de 
hertog zich tegen de kwaadwilligen, die de aartshertog er toe 
hadden gebracht de oorlog te verklaren tegen de wapenstilstand 
in. Nog steeds achtte Karel het verstandiger de persoon van zijn 
vorstelijke tegenstander te ontzien. In feite kan hij ook geweten 
hebben, dat dit optreden de overwinning betekende van de oor
logspartij, in de aartshertogelijke raad vertegenwoordigd door de 
„chevaliers de basse condición", die Antoine de Lalaing noemt. 
Geen rekening, zo klaagde Karel, was gehouden met het bloed, 
dat hij in dienst van Bourgondië vergoten had, met zijn eenzame 
gevangenschap en de goede wil, die hij altijd getoond had „totten 
hoigen huyse van Borgondien als eyn guetwillich neve ind furst" 
nog onlangs tegenover de heraut, die hem de oorlogsverklaring 
overhandigd had: „ . . . wij verhaepten slincke informacie van den 
quaedwillenden dair durch (n.l. door zijn verzoenende houding) 
behindert ind onse guetwillichheit mit gonsten opgenamen sijn 
colde. Edoch nadien men ommer aver ons will ind nyet anders 
wesen mach, duncken wij ons mitter hulpen des almechtigen Gaitz, 
onser heren, vrunden ind magen ind onser getrouwer ondersaten 
dair пае getroistlich ter weer to stellen". 

In hun wanhoop richtten hertog en staten zich in mei tot de 
Rijksdag, te Keulen vergaderd, met een laatste beroep op hen door 
hun bemiddeling de aanval te willen afwenden 6 3 ). Een dergelijk 
verzoek ging ook uit aan de staten van Utrecht, die Gelre steeds 
welgezind waren en van wie Karel misschien ook daadwerkelijke 
steun verwachtte 0 0 ). Tenslotte zond Karel zijn secretaris Johan 
Viersen op 3 mei met een gezantschap naar zijn achterneef Jacob 
IV, koning van Schotland 6 7) met een dringend verzoek om geld, 
wapens en soldaten. De gezant werd 4 juni vriendelijk te Glasgow 
aanhoord. „Tuam valetudinem bonam gaudemus", schreef de 
koning naar aanleiding van dit verzoek in een ongedateerde brief, 
naar alle waarschijnlijkheid half juni opgesteld o s ) , maar deze wcl-

o») Nijh., VI, 1, nr. 466, pp. 313-314. 
o : i) Nijh., VI, 1, nr. 480, pp. 318—320 en nr. 484, pp. 320. 
eu) Asch van Wijck, I, nr. 237, pp. 166-167. 
0 7 ) Diens grootvader Jacob II was gehuwd met Maria van Gelre, dochter 

van Arnold, dus een tante van Karel van vaderszijde. 
«•J Letters . . . of Richard III and Henry VII, II, 192. 
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willendheid strekte zich niet verder uit dan de aanhef. Jacob IV 
was namelijk niet alleen een bloedverwant van Karel, maar ook 
een schoonzoon van Hendrik VII van Engeland. Nu had de 
Gelderse hertog de Engelse koning bijzonder geïrriteerd door zijn 
ontactvol verleende gastvrijheid aan Edmund de la Pole, graaf 
van Suffolk, opstandeling tegen de Engelse kroon, die als balling 
door Europa rondzwierf; zelfs had hij hem toegestaan, al of niet 
met zijn steun, troepen te verzamelen in Gelderland. Dit gedrag 
was voor Jacob IV voldoende reden om de gevraagde hulp be
slist te weigeren. 

Het fiasco van deze zending ontnam Karel zijn laatste mogelijk
heid tot steun; hem was nu geen andere uitweg gelaten dan af te 
wachten, wat de omstandigheden hem zouden brengen en gebruik 
te maken van alle kansen, opportunistisch als altijd. Philips de 
Schone bleek vastbesloten eens en vooral de Gelderse oorlog tot 
een goed einde te brengen. Duidelijk blijkt dat Karel van Gelre 
zich in de afgelopen jaren alleen bij gratie van Philips had kunnen 
handhaven; nu de koning-aartshertog zijn volledige macht ont
plooide kon de hertog zich niet verdedigen. In een snelle campagne 
ontvielen hem de steden van Gelre. Na een beleg van veertien 
dagen capituleerde Arnhem op 6 juli 1505. Zutphen hield als 
enige plaats in dat kwartier stand. De kleinere steden van de 
Betuwe gaven zich over; Hattem bood nog enig verzet en moest 
bestormd worden. Wederom vielen enige bannerheren van Karel 
af. Van de heer van Wisch, die hij in 1498 verslagen had bij diens 
poging een eigen oorlogje te ondernemen tegen het Oversticht 
met de uit Habsburgse dienst ontslagen Grote Gaarde, was dat 
niet te verwonderen. Bepaald teleurstellend was de houding van 
Frederik van Bronckhorst, altijd een trouwe aanhanger en zelfs 
herhaaldelijk stadhouder in afwezigheid van de landsheer. Mis
schien is het de herinnering aan deze positie, die zijn afval zo 
dubbelzinnig maakte. Op 13 juni 1505 onderwierp hij zich n.l. aan 
Philips de Schone zonder onmiddellijk met de hertog te breken. 
15 juli immers belooft hij Zutphen, door de vijanden in het nauw 
gebracht, steun te komen brengen in gezelschap van „onze gena
dige lieve heren van Gelre"; tevens berichtte hij, dat de eveneens, 
maar dan openlijk afgevallen graaf van den Bergh zijn stad Bronk-
horst had ingenomen e!>). 

Met een andere Gelderse edelman wist Philips ook een verdrag 
00) Audiëntie, port., nr. 1506. 
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te sluiten. Ott Schenck uit het Overkwartier trad in zijn dienst met 
behoud van zijn functies en goederen binnen en buiten Gelre tegen 
een bedrag van 2.000 'Rijnsgulden ineens en een jaargeld van 
400 gulden. Hij ontving ter ondersteuning 25 lansknechten, die 
zijn slot en stad zouden verdedigen; erfelijk mocht hij Wachten
donk — ten nadele van de Kleefse aanspraken op deze plaats -~ 
in pand houden. Deze overeenkomst van 22 juli werd op 27 de
cember 1505 bevestigd70). 

In deze uiterste nood deed de hertog een beroep op Jan van 
Montfoort, eens de tegenstander van Maximiliaan en de Bour
gondische macht, die sindsdien relaties onderhield met het hof van 
Brussel71). De Stichtse edelman bemiddelde samen met Philibert 
Naturelli, proost van de Dom te Utrecht en raadsheer van Phi
lips de Schone, in het tot stand brengen van onderhandelingen. 
Te Tiel werden besprekingen geopend, die leidden tot een verdrag 
op 28 juli 1505 7 2 ) . Er werd niet meer gesproken over een even-
tule belening; de kwestie wie in de toekomst in Gelre zou heersen, 
moest door overleg beslist worden. Om hiertoe de gelegenheid te 
scheppen werd een wapenstilstand van twee jaar gesloten. In deze 
tijd moest de aangelegenheid vriendschappelijk geregeld worden. 
Mocht men hierin niet slagen, dan stond de weg van arbitrage 
open. Binnen twee maanden voor het aflopen van het bestand 
konden de partijen hiertoe „judices non suspectos" aanwijzen, aan 
wie alle stukken in handen gegeven moesten worden. De wapen
stilstand zou in dat geval met een jaar verlengd worden. 

Kennelijk was de koning geneigd nu het volle pond te eisen; uit 
het ontwerp werd de titel „duc de Gueldres" geschrapt en ver
vangen door: ,,messire Charles". De overwinnaar stelde weinig 
vertrouwen in het woord van Karel van Gelre. De uitdrukkelijke 
eis werd gesteld, dat de steden en de ridderschap het tractaat 
mee moesten bezweren en bezegelen. Bovendien moesten tot gro
tere waarborg de steden Bommel en Tiel en de sloten Poederoyen 
en Hattem in handen van Philips overgegeven worden. 

Alleen voor Poederoyen maakte Karel een voorbehoud; op zijn 
aandrang werd hem de concessie gedaan, dat hij dit kasteel mocht 
behouden. Gedurende het bestand zou de status quo bestendigd 

™) Ibidem. 
71) Philips de Schone betitelt hem als „nostre ami et féal chevalier, 

conseillier et chambellan", 29 Juli 1505, Nijh., VI, 1, nr. 493, p. 327. 
72) Een klad-ontwerp met losse aanir.crkingen bij de afzonderlijke artike

len, de minuut en een afschrift bevinden zich: Audiëntie, port., nr. 1506. 
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worden; dit kwam hierop neer, dat Karel van Gelre niet meer dan 
de helft van het land in bezit zou hebben, de stad Zutphen en 
verder de kwartieren van Nijmegen en Roermond. De Veluwe, 
de Betuwe en het overige deel van de graafschap kwamen aan 
Habsburg. Karel van Gelre was verplicht de koning te dienen en 
te vergezellen waar hij heen ging, ,,à bon plaisir", naar zijn on
beperkt inzicht, had Philips aan deze bepaling doen toevoegen. 
Tenslotte voorzag het verdrag in het herstel van normale betrek
kingen en de opneming van de bondgenoten, uitsluitend van Bour
gondische zijde: — Gelre had immers geen enkele vriend in deze 
jaren — de bisschop van Utrecht, de hertogen van Kleef en Gulik, 
Robert van der Mark, heer van Sedan, die reeds voor deze oorlog 
de Habsburgse zijde geprefereerd had т я ) . 

Twee dagen na het verdrag moest de hertog de grootste ver
nedering van zijn leven ondergaan. Op het slot Rosendaal bij 
Arnhem, eens zijn eigen kasteel, werd hij door de bemiddelaars 
van het verdrag van Tiel bij de koning binnengeleid. Karel knielde 
voor Philips neer en bood hem zijn onderwerping en zijn diensten 
aan. De koning kwam hem vriendelijk tegemoet, hief hem op en 
liet hem naast zich zitten. Aan alle zijden was Karel van Gelre nu 
gebonden. Zijn landen waren voor een groot deel bezet. Zijn in
komsten waren gehalveerd. Van vrij vorst was hij teruggebracht 
tot volgeling van Philips. Het beste waarop hij mocht hopen, was 
een minnelijke schikking, waarbij hij of leenman van de koning 
voor Gelre of in een evenredig gebied zou worden. Hij had dit in 
de afgelopen 13 jaar wel gewenst maar stellig niet op deze wijze! 

Eén lichtpunt was er voor hem: de verovering was niet voltooid. 
Lalaing had dit in zijn mémoires als een nadeel beschouwd; de 
toekomst, die op het ogenblik, dat deze Bourgondische edelman de 
gebeurtenissen van 1505 beschreef reeds verleden tijd was ge
worden, zou dit inzicht bevestigen. Het was een ernstige vergis
sing Karel van Gelre in zijn gereduceerde gebied een mogelijkheid 
te laten tot herstel van zijn macht. Het is waar, dat deze kans 
alleen geboden werd door een verandering in de internationale 
politiek. Lodewijk XII had in Napels zijn verlangens bevredigd 
gezien en was nu in de gelegenheid Karel van Gelre te helpen. Nu 
hij daarom de neutraliteit van Philips en Maximiliaan niet meer 
nodig had, wisselde hij van partij en verbond zich met Ferdinand 

73) Binnenkort zou deze heer van Sedan in het Franse kamp terugkeren 
en in 1506 de reddende Franse hulptroepen in Gelre aanvoeren. 
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van Aragon tegen de nieuwe koning van Castilië. Uit deze ren
versement des alliances zou te elfder ure de redding voor Gelre 
voortkomen in de vorm van diplomatieke en vooral gewapende 
steun. Het Bourgondische succes in Gelre was mogelijk gemaakt 
door de Franse neutraliteit, te Blois door de Habsburgse diplo
maten bedongen; de terugkeer naar de anti-Habsburgse politiek 
aan de Nederrijn met Gelre als welkom uitgangspunt bracht een 
dramatische wending voor de diep vernederde hertog. 

In de tussentijd wist Karel het verdrag van Tiel te verzachten. 
Op zijn verzoek zou Jan van Montfoort, die in zijn functie van 
,,conservator" van het tractaat Tiel als onderpand in bewaring 
had, hem dit 6 maanden na dato teruggeven. 29 juli 1505 liet 
Philips zijn bevel hiertoe uitgaan 7 4 ) . 

" ) Nijh., VI. 1. nr. 493. pp. 327-328. 



HOOFDSTUK II 

BOURGONDISCH-NATIONALE POLITIEK EN DE 
GEDEELTELIJKE HERWINNING VAN GELRE 

DOOR HERTOG KAREL (1505-1509) 

1. „Aucunes frivoles excuses"; Bourgondisch geduld en Gelderse 
sabotage, juli 1505—mei 1506. 

Het grootscheepse optreden van de Habsburgers, vader en 
zoon, had Karel van Gelre door het verlies van het merendeel van 
zijn bezittingen zwaar gekwetst in zijn dynastieke trots en vooral 
zijn politieke macht beknot. Behalve de steden, kastelen en land
streken, die hij aan Habsburg moest laten, miste hij ook de inkom
sten, die deze gebieden hem opbrachten. Politiek verarmd, was hij 
ook letterlijk een berooid vorst. 

Hoe had het Habsburgse bestuur zich de status van en de ver
houding tot Karel van Gelre gedacht? Volgens Ullmann 1 ) had 
men de overwonnen hertog de plaats van een „apanagierter Prin
zen" toegedacht; om de vrede duurzaamheid te verlenen zou men 
plannen koesteren hem de hand van Margaretha, hertogin-douai-
rière van Savoye aan te bieden, zo wilden het de geruchten, die 
aan het Franse hof de ronde deden. Nergens blijkt dat dergelijke 
plannen besproken zijn; in H99 had Karel van Gelre de hand van 
de oudere Margaretha boven de hem ten huwelijk aangeboden 
Eleonora geprefereerd. Het is onwaarschijnlijk, dat nu werd toe
gestaan wat hem toen in gunstiger omstandigheden geweigerd 
was. In ieder geval was het verblijf aan het hof reeds garantie ge
noeg voor de onschadelijkheid van de vorstelijke ,,dienaar". Men 
had de geschiedenis zichzelf laten herhalen — op 18 augustus 
1494 was eveneens de verplichte aanwezigheid van Karel een 
voorwaarde geweest van het verdrag van Ravestein —, maar de 
mogelijkheid, dat ook ditmaal Karel zich aan deze bij verdrag be
paalde dienstbaarheid zou onttrekken, was niet overwogen. 

1) H. Ullmann, Maximiliaan I, II, p. 172 en n. 2 op derelfde pagina. 
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Reeds werd Karel van Gelre een kans geboden uit zijn machte
loosheid te geraken. Op het bericht van de verovering van Philips 
ten koste van zijn bloedverwant Karel van Gelre zond koning Lo-
dewijk XII een ambassade van aanzienlijke edelen naar Philips de 
Schone 2 ) . Maar de koning weigerde hen te ontvangen, wilde ook 
geenszins „paroles d'amytié" uitspreken of de reden opgeven van 
het door hem begane onrecht tegenover Karel van Gelre. Hierop 
besloot de Franse koning Gelre te steunen om hem in staat te 
stellen met geweld het onrecht uit te wissen, dat hij niet vriend
schappelijk had kunnen regelen. Dit voornemen zou resulteren in 
een steunverdrag met Gelre, 9 mei 1506 3 ) . 

Voor de uitwerking van het verdrag van Tiel was de overkomst 
van Karel van Gelre naar het Bourgondische hof gewenst. Maar de 
hertog kon niet dan met grote tegenzin ertoe besluiten zijn land te 
verlaten en zich als vazal aan het Bourgondische hof te vestigen. 
Zijn wantrouwen was niet ongegrond. Hij had gehoord hoe Maxi-
miliaan en de hertog van Kleef Ott Schenk hadden uitgenodigd 
Wachtendonk in te nemen. Het verdrag, waarbij deze voormalige 
vazal van Karel van Gelre in de dienst van Philips de Schone over
ging werd inderdaad 26 december 1505 gesloten4). Slechts de 
herhaalde krachtige aanmaningen van zijn kapelaan en gezant, 
Peter van den Bosch, 11 en 14 september 1505 r '), gevoegd bij de 
dringende adviezen van de landcommandeur Johan van Nyevelt 
en burggraaf Johan van Montfoort, nu als vroeger, bemiddelaars 
tussen Gelre en Habsburg, konden zijn verzet doorbreken. Van 
een goede ontvangst kon Karel verzekerd zijn; zijn jaargeld lag 
voor hem klaar. Het was noodzakelijk nu aanwezig te zijn voordat 
de ambassade naar Engeland vertrokken was; bij deze gezanten 
bevond zich namelijk Willem van Croy, heer van Chièvres, een 
voorstander van de vredespolitiek en zo een steun tegen de onver-
zoenlijken, die de politiek tegen Gelre tot het uiterste wilden drij
ven. Nu was de stemming gunstig: ,,Ick haep an Got, dat uwen 
furstelicke gnaden eyns vurall uyten noit koemen sail. My donckt, 
et yser is heyt, dair пае moet ment smeden. Uwe f furstelicke gna
den en nemen doch gheyn vertreck". De vijanden van de hertog 

2 ) Jean d'Auton, Chroniques de Louis XII, pp. 27—28. 
3 ) Nijh., VI, 1. nr. 554, pp. 357-359. 
"j Ibidem, nr. 532, pp. 346—348. 
3 ) Ibidem, nr. 505 pp. 333—334. Nijhoff heeft de strekking van deze brief 

verkeerd gezien: Karel werd niet vermaand op zijn hoede te zijn, integendeel; 
cf. Ibidem, nr. 507, pp. 334—336. 
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in Habsburgse kringen beweerden, dat Karel toch niet zou komen. 
Ieder uitstel kon daarom alleen maar voedsel geven aan deze ge
ruchten en het credici van Karel verzwakken. 

Deze aanmoedigingen misten hun doel niet: twee weken later 
was Karel van Gelre te Brussel, waar hij met alle égards werd ont
vangen. Het valt te betwijfelen of deze vriendelijkheid voldoende 
was het wantrouwen van Karel te verdrijven. Buiten de ontvangst 
gebeurde er meer; Karel van Gelre was tenslotte niet naar Brussel 
gekomen om feestelijk onthaald te worden, maar vooral om de 
Bourgondische overwinning op papier vast te leggen. Weliswaar 
verleende Philips hem belangrijke concessies in het verdrag, dat op 
26 september gesloten werd 0 ) . Nogmaals werd de beschikking 
vastgelegd, dat Karel van Gelre Tiel en de bijbehorende Tieler-
waard, aanvankelijk aan Habsburg toegewezen, mocht behouden; 
binnen 6 maanden zou de overdracht plaats vinden. Verder werd 
de kwestie van de ambtenaren in Bommel in gunstiger zin gere
geld; wel zou de koning zijn eigen ambtman benoemen, maar ver
lies van inkomsten voor diegenen, die een ambt in pand hadden 
genomen, zou door beide vorsten gezamenlijk vergoed worden. 
Tenslotte kreeg Karel van Gelre de mondelinge toezegging van 
een jaargeld ter grootte van 1200 pond, zolang hij de koning ver
gezelde. Het bevel dit bedrag uit te betalen werd op 1 oktober aan 
de raad van financiën uitgevaardigd7). De omschrijving van de 
gebieden, die ieder van de partijen in Gelre zou bezitten gedurende 
het bestand, werd nader gepreciseerd; 28 juli 1505 was dit alleen 
voor de steden omschreven. Philips de Schone behield als zijn deel 
de hele Veluwe behalve Wageningen, het land van Kessel, Does
burg, Groenlo en Lochern in het graafschap Zutfen, Bommel en 
Bommelerwaard zonder het slot Poederoyen, Middelaar en Heu-
men in het Rijk van Nijmegen en stad en ambt Montfort in het 
Overkwartier. Aan Karel van Gelre werden Zutfen en Doetin-
chem toegewezen. Tiel en Tielerwaard zou hij terug ontvangen. 
Beide vorsten zouden geen nieuwe tollen of belastingen vestigen 
in hun onderhorigheden. De gevangenen zouden worden vrijgela
ten na betaling van hun losgeld. Eventuele geschillen over de uit
voering en de naleving van de wapenstilstand zouden worden be
slist door de conservatoren, die bij deze gelegenheid werden aan
gewezen: burggraaf Johan van Montfoort en Ludolf van Veen, 

·'·) Wenen. DD 236, f., 34-v . 35. 
'·) Nijh., VI, 1, nr. 514, pp. 33S—339. 
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proost van de Dom te Utrecht, eens de rechterhand van bisschop 
David van Bourgondië. Deze combinatie van de vroegere Hoekse 
aanvoerder, nu nauw met Karel van Gelre bevriend en de Bour
gondische staatsman leek onpartijdigheid voldoende te garande
ren. 

Op zichzelf was dit verdrag gunstiger voor Karel van Gelre dan 
het bestand van Tiel; pas later toen Karel van Gelre zijn vroegere 
positie trachtte te herwinnen, voelde hij deze nauwkeuriger gefor
muleerde bepalingen als een te nauw keurslijf en klaagde op de 
dagvaart te Utrecht, 27 maart 1506, dat dit tractaat hem was af
gedwongen 8 ) . Men had nog veel verder willen gaan: verschillende 
vooraanstaande edelen hadden hem gewaarschuwd, dat er in som
mige kringen aan gedacht was hem gevangen te zetten. „Oick 
heefft sijne gnaden verstain van eynen gueden man, die selve mit
ten Admiraell (d.w.z. Philips, bastaard van Bourgondië, admiraal 
van Zeeland, toen stadhouder van Gelre) gespraicken hedde ind 
van sijnen monde gehoirt Octobri off men den hertoige van Gelre 
laitst te Antwerpen behalden ind gesat hedde, dair syn vader to 
sitten p l a c h . . . " 9 ) . Aldus verklaarde Karel van Gelre aan de 
Habsburgse gezanten die hem begin december 1505 namens Phi
lips de Schone kwamen overhalen alsnog de reis naar Spanje mee 
te willen maken. Deze bewering werd door Philips de Schone als 
„excuses frivoles" voor zijn verdragsbreuk verworpen10). Inder
daad lijkt deze achterdocht rijkelijk overbodig: was de tegenwoor
digheid van Karel van Gelre niet voldoende waarborg voor zijn 
rustig gedrag? Philips was geen Karel de Stoute; alleen een onre
delijk wantrouwen of een later verzonnen voorwendsel kan dit ge
brek aan vertrouwen in de oprecht nagestreefde vreedzame rege
ling van de Gelderse kwestie verklaren. 

Philips de Schone hield de Gelderse hertog nog enige tijd bij 
zich. Als tastbaar blijk van zijn goede gezindheid schonk de koning 
aan Karel van Gelre zilveren vaatwerk voor 1000 schilden en zijde 
tot een waarde van 1000 goudgulden11). Karel van Gelre ver
gezelde de koning uit Brussel naar Antwerpen, waar deze zich 
gereed maakte voor de tocht naar Spanje. Daar kondigde de vorst 
zijn verlangen aan, dat Karel van Gelre deze reis zou meemaken. 

s) Wenen, DD 234, ν. 34. 
'J) Ibidem DD 238, f. 366. 

1 0 ) Nijh., VI, nr. 533, p. 349. 
1 1 ) Wenen, DD 234, v. 89. 
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De hertog stemde hierin toe, mits hem vrijheid en zelfstandigheid 
gegarandeerd werden; toen hem hiervan schriftelijke belofte was 
gedaan, vroeg Karel nog zich vóór het vertrek naar Gelre te mogen 
begeven. Philips de Schone had hiertegen geen bezwaar, als Karel 
maar binnen een maand terug was om scheep te gaan. Dit be
loofde de hertog en vertrok naar Gelre met de bedoeling nooit 
meer terug te keren 1 2 ) . 

Geconfronteerd met de hem toebedachte afhankelijke positie, 
verkoos Karel opnieuw een leven van moeizame strijd. Maar een 
openlijk verbreken van de gemaakte afspraken durfde hij nog niet 
aan; het ondoordacht optreden van enkele edelen uit de anti-Gel
derse oorlogspartij deed hem een toch nog mager excuus aan de 
hand. Buiten medeweten en goedkeuring van Philips de Schone 
hadden Bourgondische bevelhebbers o.m. de overgelopen banner-
heer Jacob van Batenburg Gelderse onderdanen en bezittingen 
aangevallen. De koning was hiertegen onmiddellijk opgetreden: 
„Ende die conincklijcke werden hebben . . . alsoe scerpelicken doen 
scriven, thoenende dat der selver zijnre conincklijcke werden zeer 
leet is tgene dat uwer furstelicke gnaden ende uwer furstelicker 
gnaden landen aldair gebuert is, ende die conincklijcke werden 
willen voirtan alsulcken insicht ende provisie hierop hebben, dat 
des niet meer uwer furstelicken gnaden noch uwer furstelicken 
gnaden landen gebueren en sali" 1 3 ) . Ook de stadhouder in Gelre, 
Philip van Bourgondië, probeerde in gemeenschappelijk overleg 
met de hertog deze kwestie van de bestandsschendingen te regelen 
zonder de conservatoren in te schakelen 1 4) . Beminnelijker kon het 
al niet, maar desondanks ging Karel van Gelre niet in op de aan
vankelijk wel door hem goedgekeurde samenkomst van 24 januari 
1506 te Utrecht ^ ) . Uit het verslag van de tot 25 maart 1506 ge
voerde onderhandelingen blijkt, dat de hertog in plaats van deze 
samenkomst een persoonlijke ontmoeting wenste met Chièvres, 
toen stadhouder generaal van de Nederlanden, die overigens even
min doorgang vond. Karel gebruikte zijn wantrouwen ten opzichte 
van Philips van Bourgondië, naar zijn zeggen medeplichtig aan de 
wandaden van Jacob van Batenburg 1 0 ) , om dit gebrek aan mede
werking te motiveren. De hertog was te dankbaar voor de geboden 

12) Ibidem, DD 237, f. 428. 
13) Nijh.. VI, 1,nr. 524, p. 344. 
" l Ibidem, пг. 523, p. 343. 
1 5 ) Wenen, DD 238, v. 366. 
1 0 ) Wenen, DD 238, f. 360. 
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gelegenheid om zich aan de verdragen van Tiel en Brussel te ont

trekken om een dergelijk voorwendsel uit handen te geven. 

Van dit ogenblik af stapelden de moeilijkheden zich op en de 

kloof tussen de vorsten werd zichtbaar wijder. Vanzelfsprekend 

werd van Habsburgse zijde de terugkeer van Karel naar zijn land 

als een groot gevaar voor de vrede gezien. Daarom was het voor

naamste punt de geweigerde reis naar Spanje. Het woord was nu 

aan de bemiddelaar Johan van Montfoort, die zijn schoonzoon 

Maximiliaan van Hoorne, heer van Gaasbeek, naar Karel van 

Gelre afvaardigde om hierover te spreken. In een eigenhandig be

geleidend schrijven van 15 november 1505 drong hij op Karels 

overkomst aan: „Genadige lieve here, wilt doch aenmerken den 

last dair uwe genaden in comen mogen, want in der wairheit, wist 

ie dat u profijt dair niet in gelegen en wair, ie en soude dair nyet 

in willen spreken, dan ie kan wel merken, dat indien gij niet en 

coemt biden coninck datter u verderfnis ende uwer genaden landen 

wesen sal, ende en wilt niet twijfelen, wat u mijn soen (n.l. schoon

zoon) seggen sal, van des konincs wegen ende van mijnre wegen 

dat sullen uwe genaden vast gehouden •werden. Dairom, lieve here 

wilt doch raets volgen, want u profijt dair in gelegen is, dat ken 

G o t . . . 1 T ) . Maar al wat deze oprechte vriend zeide bleek tever

geefs: Karel van Gelre ging niet op de goedbedoelde aanmaning in. 

Jan van Montfoort gaf het zo gauw niet op en wist met enige 

moeite de koning te overtuigen, dat een gezantschap de hertog 

misschien tot betere gedachten zou brengen. Mogelijk nog in no

vember gingen samen met de burggraaf van Montfoort Comelis 

van Bergen en Dennis van Moerbeke op weg naar Gelre met de 

opdracht over de Spaanse reis en de andere moeilijkheden te on

derhandelen aan de hand van de boodschap door Gaasbeek over

gebracht 1 8 ) . De gezanten waarschuwden nogmaals de hertog voor 

de gevolgen, wanneer hij in zijn weigering volhardde: ,, . . . als te 

vallen in ewelicken mistrouwen van den Coninck sonder wenich 

offt enigen haipe ommermeer weder te komen in sijne gracie off 

guetwillicheyt ind beroefft te wesen van der pension, die hon be

lieft i s , . . . ind voirt meer van anxt ende peryckell in die lenghde 

to Verliesen dat restant dess alingen landtz." Mocht het Karel aan 

geld ontbreken, dan stonden de gezanten ervoor in, dat het jaar-

1 T) Nijhoff, VI, 1, nr. 524, pp. 343-344. 
1 β) De instructie van Gaasbeek, waaraan de antwoorden van Karel van 

Gelre toegevoegd zijn: Wenen, DD 238, f. 359—v. 366. 
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geld van 1200 tot 2000 of zelfs 3000 pond toe verhoogd zou wor
den. Maar goede raad, gulheid, vredeswil, noch dreigementen 
konden Karel overtuigen. 

De hertog waagde zich niet aan een openlijke schending van het 
verdrag, maar zijn onwil was duidelijk genoeg: deze kwestie, zo 
verklaarde de hertog, was veel gecompliceerder door de bestands
schendingen en de bedreiging van zijn persoonlijke vrijheid. 
Kwaadwillenden hadden de koning ertoe gebracht zo nadrukkelijk 
op het éne punt van de reis naar Spanje te blijven hameren. Niets 
ter wereld zou Karel van Gelre immers liever willen dan al het 
mogelijke te doen om de koning te behagen. Maar dit was onmo
gelijk zolang zijn veiligheid niet gegarandeerd was. Karel was in 
het geheim gewaarschuwd door verschillende vrienden: „quemen 
sijne gnaden bij den Coninck, hij solden dair gehalden werden." 
Een dergelijk advies was ook gegeven in tegenwoordigheid van 
Philips. 

Vervolgens waren er de begane bestandsschendingen, niet toe
vallig gepleegd, maar uit boos opzet. Jacob van Batenburg, die 
onlangs in de omgeving van Zutfen enkele boeren had gevangen 
genomen, had in tegenwoordigheid van de stadhouder, de presi
dent van het hof en de raadsheren te Arnhem zich verstout te ver
klaren dat dit geschied was op bevel van de koning. „Dergelijcken 
hij ind andere van den Bannerheeren apentlich sachten sij en doch
ten des nyet to laiten. Ind hadden sij geoirlocht, soe en hedden sij 
nyet waill ge-orlocht. Sij wolden dat tractaet tot ooren verstande 
trecken." Philips de Schone zou het zeker kunnen billijken, dat een 
goed vorst in deze omstandigheden zijn land niet kon verlaten. 
Zelfs al zou, zoals men van Habsburgse zijde had aangeboden, 
iedere inbreuk op de wapenstilstand goedgemaakt worden, dan 
nog kon hij niet uit Gelre weggaan, daar er geen enkele garantie 
bestond, dat overvallen die plaats vonden toen èn Philips de 
Schone èn hijzelf aanwezig waren, niet in hevigheid zouden toe
nemen tijdens beider afwezigheid. 

Karel achtte daarom geen termen aanwezig tot intrekking van 
zijn jaargeld, dat hij merkwaardigerwijs wenste te beschouwen als 
een vergoeding voor de gederfde inkomsten uit zijn voormalige 
bezittingen. De hertog ontkende afstand van het land van Kessel; 
reeds te Brussel had hij op dit punt geprotesteerd, maar een onder
zoek naar de juiste toedracht was geweigerd. Zijn kennelijk onre
delijke eis, dat de koning geen geboren Geldersen als Habsburgse 
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ambtenaren of bevelhebbers in zijn vroegere landen zou benoe
men, trok de hertog in. Het enige positieve resultaat van alle 
moeite en goede woorden van Montfoort was de toezegging de 
bestandsschendingen op de reeds vermelde bijeenkomst te Utrecht, 
24 januari 1506 te zullen bespreken. Toen de gezanten waren ver
trokken, onttrok Karel zich zelfs aan deze éne onbelangrijke be
lofte . . . 

Het resultaat van het onderhoud was teleurstellend en bepaald 
pijnlijk voor de burggraaf van Montfoort, die Karel van Gelre 
door zijn tussenkomst geholpen had nog een deel van zijn land te 
behouden en voor hem nog tegen het groeiend wantrouwen van 
Philips de Schone gepleit had. Hij had het zeker niet verdiend nu 
zo ondankbaar behandeld te worden en in zijn eer als edelman te 
worden gekwetst. Waar was de goede wil van Karel gebleven, zo 
duidelijk betoond, toen zij in Brabant afscheid namen, zo vroeg hij 
de Gelderse vorst in een persoonlijk onderhoud. Hoe kon hij er nu 
toe komen een dergelijke houding aan te nemen tegen alle goede 
bedoelingen in? Maar Karel hield vol: „sijn will ind meyninge sy 
guet int gantz totter konincklijker weerden geright, mer die handell 
van dess konynckx luyden en behaight sijnen gnaden nyet. Ind 
dair hebben sijne gnaden grote reden toe, ass men vur ind пае waill 
verstaen kan." 

In deze recalcitrante stemming lieten de gezanten de hertog 
achter, na Karel nogmaals verzocht te hebben zijn houding op te 
geven en hen zijn antwoorden schriftelijk te overhandigen opdat zij 
zich tegenover de koning konden verantwoorden 1 ! ) ) . In ieder geval 
maakten zij zich geen illusies: Montfoort vertrok onmiddellijk naar 
Tiel, hem door Philips de Schone toevertrouwd, om het te verster
ken. Hoe Philips de Schone dacht over de Gelderse houding blijkt 
uit het nadrukkelijk bevel aan Johan van Montfoort om Tiel goed 
en zorgvuldig te bewaren en de stad onder geen beding aan Karel 
van Gelre uit te leveren, op straffe persoonlijk en in zijn goederen 
te worden aangesproken. Ook nam Philips maatregelen ter be
scherming van zijn landen; aanleiding hiertoe was Karel van Gel-
re's weigering naar Spanje te gaan „mettant enavant aucunes fri
voles excuses qui n'ont apparence de vérité . . . à ceste cause il 
nous incite d'aviser à nostre seurté au mieux que possible 

1'J) Brief van Dennis van Moerbeke aan Philips de Schone van H De
cember 1505, Wenen, DD 238, f. 362~f. 363. 
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sera . . . " 2 0 ) . De koning kon de verdere ontwikkeling niet afwach
ten; begin januari vertrok hij naar Spanje. 

Willem van Chièvres, door de koning als stadhouder generaal 
achtergelaten, had de ondankbare taak nog iets te redden van de 
afspraken te Tiel en te Brussel gemaakt. Maar de Habsburgse 
regering wilde niet van toegeven weten, ook al prefereerde de 
Bourgondisch-nationale partij een politiek van verzoening. Chiè
vres en de raad wilden alleen aanbieden het tweede verdrag (van 
Brussel 26 september 1505) uit te voeren, mits Karel van Gelre als
nog naar Spanje vertrok2 1). 

De hertog paste intussen een tactiek van vertraging toe; een 
openlijke breuk durfde hij niet riskeren, zolang hij niet van buiten
landse steun verzekerd was. Van Frankrijk kon hij redelijke ver
wachtingen koesteren, maar zekerheid had hij nog niet. Achteraf 
schreef Chièvres aan Maximiliaan op 6 augustus 1506 zijn visie op 
de weigering van Karel van Gelre om zijn land te verlaten: à 
présent chacun cognoist clerement que Ie reffuz fait par mondit 
seigneur Charles d'aler en Espaigne . . . (en van alle verdere voor
vallen tot dat ogenblik toe) procèdent de la praticque du roy de 
France . . ." ^2) . Met deze opvatting liep de stadhouder vooruit op 
een situatie, die pas later tot stand kwam. Voorlopig volgde Karel 
een kronkelige politiek tussen de nog steeds bestaande mogelijk
heid van een verzoening met Philips en de openlijke oorlog, die 
een logisch gevolg zou zijn van een poging tot herovering van zijn 
hertogdom. Zolang Chièvres aan een vreedzame oplossing de 
voorkeur bleef geven, was hij gedwongen in alle wendingen van 
de Gelderse politiek mee te gaan. 

Ondertussen sleepten de besprekingen zich voort dank zij deze 
kennelijk kwade trouw van Karel van Gelre. Buiten de reeds be
paalde dagvaart om gaf de hertog, zoals we reeds eerder schreven 
(p. 80) de wens te kennen Chièvres persoonlijk te ontmoeten, 
waarin deze grif toestemde, nl. te Weert als een neutrale en onver
dachte plaats. Maar nog vóór deze samenkomst liet de hertog door 
zijn kanselier Chièvres om advies vragen of men voordien de te 
bespreken materie zou voorbereiden of alles eerst bij het onder
houd zou behandelen. De stadhouder generaal liet hem hierbij de 
vrije keus, maar hoorde toen niets meer over dit plan; wel ver-

"O) Nijh., VI, l.nr. 533, p. 349. 
21) Wenen, DD 237, v. 431. 
^ ) Ibidem, PA, 1, f. 67. 
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draaide Karel van Gelre de feitelijke gang van zaken door te doen 
voorkomen, dat Chièvres hem tot deze bijeenkomst had willen 
pressen omdat, naar hij verklaard zou hebben, hij de hertog dan 
wel naar zijn hand kon zetten. Over de voorafgaande plannen 
werd niet meer gesproken, maar Karel berichtte aan Chièvres dat 
hij zich hield aan de vroegere afspraak en dat hij op 8 maart a.s. 
zijn gezanten naar de dagvaart te Utrecht zou zenden. Deze datum 
liet te weinig tijd voor preparatieven en werd naar 20 maart ver
schoven. 

Tegen de achtergrond van de wederzijdse bedoelingen waren 
de vooruitzichten niet gunstig. Op 15 maart 1506 ontvingen de 
Habsburgse gezanten Mr. Jheronimus van Dorp, president van het 
Bourgondische Hof in Gelre en Mr. Lenaerdt Cottereau hun vol
macht om voor de conservatoren de „infractie, vyolatie ende ge-
brecklicheden" die Karel van Gelre tegen het bestand had begaan 
uiteen te zetten, schadevergoeding te eisen, de uitleg van de tegen
partij aan te horen en tenslotte tot een besluit te komen of de 
kwestie uit te stellen23). Een uitgebreide instructie van Chièvres 
gaf duidelijk te verstaan, dat de gezanten niet moesten wijken voor 
Gelderse uitvluchten, maar op hun stuk dienden te blijven staan en 
alle verzinsels moesten ontzenuwen 2 4 ) . Vooral moest en zou Karel 
van Gelre verplicht worden naar Spanje te reizen. Alle opwerpin
gen van Gelderse zijde moesten aan dit voornaamste punt onder
geschikt worden gemaakt. De teruggave van Tiel was vervallen 
door Karels verdragschennis. Het zou dwaasheid zijn nu uit te 
leveren wat zou worden „ung bastón dont il (Philips de Schone) 
et ses pays pourroient estre batu." Het artikel uit het verdrag over 
het platteland van het graafschap Zutfen was schijnbaar in Gel
ders voordeel, maar de koning had altijd begrepen, dat dit gebied 
behalve Zutfen en Doetinchem onder zijn gezag viel, omdat het 
hoorde aan edelen of steden, die hem gehuldigd hadden. Voor 
deze gebiedsafstand was aan Karel van Gelre een jaargeld van 
8000 pond toegezegd in het tweede verdrag van Brussel op 26 sep
tember 1505. Tenslotte was Philips de Schone in zijn goedgunstig
heid nog bereid over de bestandsschendingen te onderhandelen. 

Het Gelderse standpunt, kort weergegeven in de volmacht aan 
Reinier, bastaard van Gelre, de kanselier Willem Lanck, Hendrik 

" ) v. Asch van Wijck, I, nr. 248, pp. 182-183. 
21) Wenen, DD237, f. 428-v. 431. 
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Zalsbergh en Herman van Craneveld, leiders van de delegatie '^5), 
was even star en even weinig hoopgevend. Allereerst moesten zij 
herstel van rechten eisen van de burggraaf van Montfoort, die Tiel 
aan Karel van Gelre onthield, verder restitutie verzoeken voor alle 
overvallen door Habsburg begaan, terwijl de Geldersen de wapen
stilstand strikt hadden nageleefd, om tenslotte tot een conclusie 
over deze punten te komen. Aan deze uitspraak zou Karel van 
Gelre zich onherroepelijk houden. 

In dezelfde sfeer van wantrouwen en wederzijdse steilheid, die 
de voorbereidende instructies al bezielde, verliepen de besprekin
gen te Utrecht zoals een fragment van een Gelders verslag 2n) en 
twee uitvoeriger Bourgondische rapporten27), vrijwel gelijk aan 
het Gelderse, verhalen. De hele samenkomst door was er veel ge
harrewar over procedurekwesties: de afwezigheid van Montfoort, 
waardoor de eerste zitting pas op 27 maart kon plaats vinden, de 
Gelderse volmacht, onvoldoende bevonden door de Habsburgse 
gezanten, die hierop niet wilden onderhandelen en de voorrang bij 
het afleggen van verklaringen. De stemming werd er niet beter op 
door de Gelderse beschuldiging aan het adres van Montfoort, in 
een brief van 22 maart 1506 door Karel van Gelre nog eens her
haald, over het onrechtmatig bezet houden van Tiel. Terecht pro
testeerden conservatoren en Habsburgse gezanten tegen deze aan
tijging: Montfoort was hier als bemiddelaar en niet als partij. Van 
de andere kant werden serieuze besprekingen uiterst moeilijk door 
de Habsburgse eis, dat Gelre aangemerkt moest worden als de 
eerste, die het bestand had geschonden; in die geest diende vol
gens hen een uitspraak te worden gedaan. 

Men kwam onder deze omstandigheden niet tot een werkelijk 
overleg; het bleef bij formele uiteenzettingen wederzijds. De Habs
burgse verklaring was gelijk aan hun bovengenoemde instructie. 
Ook de Geldersen, die met een indrukwekkend aantal, 18 man, 
waren verschenen, vertelden niets anders dan wat in de vorige 
maanden reeds gezegd was. De enige nieuwe aspecten waren de 
Bourgondische eis de schuldvraag ten voordele van de koning te 
beslissen en de Gelderse aanval op Montfoort. 

-r') v. Asch van Wijck, I, nr. 240, pp. 184—185. 
2 0) Wenen, DD 237, f. 461—f. 462. 
2 7) Ibidem, DD 234, f. 33—f 38; Audiëntie, port., nr. 1506. Een exemplaar 

ide.v.iek mei het laatste stuk bij v. Asch van Wijck, I. nr. 261, pp 185 —187. 
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Onder deze omstandigheden was bemiddeling niet gemakkelijk. 
Toch, zo dachten de conservatoren, moest het mogelijk zijn een 
vergelijk te bereiken tussen „grands princes, parens et amys" en 
zij overlegden afzonderlijk met de beide deputaties. Resultaat was 
het volgende voorstel: Karel van Gelre zou de koning volgen naar 
Spanje; Philips de Schone zou daarna Tiel teruggeven. Voor de 
bestandsschendingen moest een nieuwe dagvaart belegd worden. 

De koninklijke gezanten gingen volledig accoord met dit idee, 
dat grotendeels met hun opdracht overeenstemde. De Geldersen 
protesteerden luidkeels: dit was de ergste veroordeling, die men 
Karel van Gelre kon aandoen. Een dergelijk aanbod was „accep
table ne faisable". Karel van Gelre had immers geen belofte van 
lijfsbehoud gehad? Daarom verzochten zij zowel de kwestie Tiel 
als de Spaanse reis later te bespreken, maar nu alleen de aanslagen 
op de Gelderse gebieden te regelen. 

Het geduld van de conservatoren was echter uitgeput; zij ant
woordden, dat zij, de verscheidenheid van meningen in overweging 
genomen, het voorstel schriftelijk zouden overgeven ter bespreking 
door de partijen. Deze overhandiging gebeurde op de slotzitting 
van 2 april 1506. Omdat, zo verklaarden de conservatoren, het 
verdrag van Tiel in vriendschap gesloten was tussen verwante 
vorsten, was het beter het meningsverschil over de uitvoering 
langs vreedzame weg te regelen dan door een proces28). Als be
middelaars en niet als conservatoren —· die immers tot taak hadden 
bindende uitspraken te doen eerder dan verzoeningspogingen te 
ondernemen —•, gaven zij nogmaals als mogelijke oplossing aan: 
1. Karel van Gelre zou zich binnen 3 maanden bij de koning voe
gen. 2. Binnen dezelfde tijd zou telkens met tussenpozen van een 
week de lijst van de bestandsschendingen worden overgegeven 
met de replieken en duplieken hierop, te bespreken op een dag
vaart. 3. Karel van Gelre zou bij oorkonde lijfsbehoud gedurende 
zijn verblijf buitenslands worden toegezegd. 4. Na aankomst van 
Karel van Gelre bij Philips zou Tiel worden overgedragen. Binnen 
14 dagen na Pasen a.s., d.w.z. vóór 26 april dienden beide vorsten 
op dit aanbod te reageren. 

Chièvres keurde, volgens de verklaring van de conservatoren, 
reeds 18 april dit voorstel goed mits Karel van Gelre het ook aan-

••!s) v. Asch van Wijck, 1. nr. 264, pp. 189—190. 



80 GELRE E N HABSBURG 

vaarden wilde 2 ! )). Maar de Gelderse hertog weigerde het te accep
teren. Nogmaals wees hij, de 25e april 1506, op de bestands
schendingen en de gedwongen gebiedsafstand als redenen voor de 
onmogelijkheid zijn land te verlaten. W a t voor vertrouwen kon hij 
koesteren tegenover de toegezegde garantie voor zijn persoon, 
waar immers alle schriftelijke en mondelinge beloften geschonden 
waren7 Vooreerst moesten daarom, zoals zijn gezanten te Utrecht 
verklaard hadden, de overtredingen van de wapenstilstand gere
geld worden. En wat Tiel aanging, was geen andere verklaring 
mogelijk dan dat het bevel aan Montfoort deze stad aan hem, 
Karel, over te dragen onrechtmatig herroepen was. Door dit 
schrijven bleef de deur voor toenadering schijnbaar nog op een 
kier; de conservatoren bleven hopen op verzoening en antwoord
den Karel daarom op 4 mei 1506, dat de bestandsschendingen nog 
voor het vertrek van de hertog zouden worden geregeld en dat hij' 
hun kon opgeven in welke vorm hij de garantie voor zijn persoon
lijke zekerheid wenste te ontvangen2 9). Een antwoord hierop 
werd niet meer gegeven. Karel van Gelre brak op deze manier stil
zwijgend de onderhandelingen af, waarmee hij zijn doel Gelre te 
herwinnen niet kon realiseren. Sinds het begin van de reeks be
sprekingen te Tiel juni 1505, die nu besloten werd, was er veel 
veranderd, nu de Gelderse hertog niet meer met de rug tegen de 
muur stond, leek het hem voorlopig met noodzakelijk een in zijn 
ogen ongunstige vrede te bewaren en nog nadrukkelijker vast te 
leggen. Bovendien zag hij in, dat het hem niet meer zou lukken 
zich te excuseren voor de reis naar Spanje en evenmin gunstiger 
voorwaarden te krijgen, b.v. de onvoorwaardelijke teruggave van 
Tiel. 

Niet zonder reden dus maakte Chièvres zich ongerust over deze 
ontwikkeling. De conservatoren hadden hem de gang van zaken 
tot 4 mei 1506 bericht en medegedeeld nu het antwoord van Karel 
van Gelre af te wachten3 0). Maar inmiddels, zo schreef hij op 
7 mei 1506 31) had hij vernomen hoe Karel van Gelre op een ver
gadering van edelen en steden te Nijmegen verklaard had, door 
de houding van Philips de Schone ertoe gedwongen te zijn de 
oorlog te hervatten. Hij kondigde zij'n voornemen aan met de steun 
van de koning van Frankrijk zijn verloren steden en streken te 

ï 0 ) 4 Mei 1506 ν Asch van Wijck 1 nr 272 ρ 198 en nr 273 ρ 198 
ao) Ibidem, 1, nr 273, ρ 198 
3 1 ) Ibidem, nr 274, pp 198—200 
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heroveren; voor dit doel had hij zijn vergaderde aanhangers om 
steun gevraagd. Dit moest te Utrecht toch ook bekend zijn? W a t 
voor antwoord hadden de conservatoren van Karel ontvangen? 
Chièvres bleef namens de koning bereid op een eventuele dagvaart 
de bestandsschendingen te bespreken. Maar indien Karel van 
Gelre het tractaat van Tiel noch de bemiddelingsvoorstellen wilde 
aanvaarden, dan getuigde hij ten overstaan van een notaris en 
getuigen van de ,,devoiren ende dilligentie" door de koning bij de 
naleving van het verdrag betoond en laadde alle kwaad van een 
eventuele oorlog en de schade aan 's konings onderdanen en be
zittingen op het geweten van Karel van Gelre en zijn aanhangers. 
In een tweede brief van 11 mei 1506 verzocht Chièvres de conser
vatoren nader te worden ingelicht over Karels antwoord en de 
mening van de bemiddelaars 3 2 ) . 

Hiermee was een eind gekomen aan de met tegenzin gevoerde 
onderhandelingen. Het was Karel van Gelre tegenover de vast
beraden houding niet gelukt verzachting van de bepalingen van 
Tiel en Brussel te verkrijgen. Nu deze vlieger niet opging en geen 
verder resultaat bereikt was dan het bemiddelingsvoorstel van 
2 april 1506, zocht de hertog andere middelen om zijn doel te 
bereiken. 

2. Het nut van de Franse vriendschap voor Gelre, 
mei—juli 1506. 

De inlichtingen van Chièvres over de ommekeer in de houding 
van Gelre berustten voor een belangrijk deel op waarheid. Karel 
van Gelre had al sinds een maand dubbel spel gespeeld, toen door 
de Bourgondische onwrikbaarheid op 2 april de weg tot het ver
krijgen van concessies als prijs voor zijn goed gedrag af
gesloten bleek. Reeds 10 april 1506 was namens hem een gezant
schap bestaande uit Reinier, bastaard van Gelre, en Mr. Henrick 
Salsborch, nota bene dezelfden die een week geleden nog de be
sprekingen te Utrecht geleid hadden, vertrokken naar Mézières 
om voorbereidende onderhandelingen aan te knopen met de Franse 
gedeputeerden François de Téligny, raad en kamerheer van Lode
wijk XII en sénéchal van Rouèrgne om te komen tot een verdrag 
van wederzijdse steun3 3) . Op Karels verzoek had Lodewijk XII 

*-) v. Asch van Wijck, I, nr. 276, pp. 201-202. 
33) Nijh., VI, 1, nr. 554, pp. 357-359. 
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op 2 mei 1506 Téligny gemachtigd een bondgenootschap te slui
ten met Karel van Gelre van de volgende inhoud: 

1. De hertog en zijn onderdanen zouden Lodewijk dienen en 
nooit in de steek laten tegen ieder zonder uitzondering. 

2. De Franse koning zou van zijn zijde hetzelfde doen. 
3. Om Karel van Gelre beter'in staat te stellen deze plichten na 

te komen, zou de koning hem een jaargeld van 15000 Tour-
nooise ponden verlenen en een bende van 100 lansen van 
ordonnantie, 60 Franse en 40 Gelderse, onder een door de 
koning te benoemen luitenant. De oprichting van deze troep 
zou in Gelre plaats vinden, maar daarna stonden deze ruiters 
ter beschikking van Lodewijk XII. 

Op grond van deze sterke bescherming had Karel, nog vóór het 
eigenlijke verdrag gesloten was, tot de oorlog besloten; hij maakte 
wel haast, mogelijk om de gunstige zomertijd niet ongebruikt voor
bij te laten gaan. De bewering van Kalsbeek Я4 ), dat de onafhan
kelijk denkende Karel van Gelre door dit verbond een vazal van 
Frankrijk was geworden, is niet gefundeerd; al mag deze term 
gebruikt zijn, dan heeft hij toch niet de strikte feodale betekenis, 
maar duidt alleen zijn plaats als dienaar en bondgenoot aan. 

Hiermee was voor een gewichtig deel de vredespolitiek van Phi
lips de Schone tegenover Gelre gevoerd onder invloed van Chiè-
vres mislukt. Nu had de koning van Castilië niet alleen te maken 
met de openlijke of geheime oppositie van Ferdinand van Aragon 
en de nauwelijks verholen vijandige gezindheid van Frankrijk, 
maar bovendien nog met een bron van onrust naast zijn eigen 
stamland, een uitgangspunt niet alleen van rooftochten ten koste 
van de welvaart, waarop zijn macht gegrond was, maar ook een 
militair en diplomatiek steunpunt van Franse invloed aan de Ne-
derrijn. 

Door dit Franse ingrijpen in een tot nu toe regionaal conflict 
kwam de verhouding van Habsburg tot Gelre op Europees niveau 
te staan. Nog steeds waren de verdragen van Blois, op 22 septem
ber 1504 gesloten tussen Maximiliaan, Philips de Schone en Lode
wijk XII, van kracht en nog steeds waren de drie vorsten volgens 
de blijkbaar holle termen van het verdrag ,,als één ziel in drie 
lichamen". Lodewijk XII had hierdoor de vrije hand gekregen in 
het hertogdom Milaan, waarvoor hij in april 1505 uit handen van 

31) Kalsbeek. p. 52. 
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Maximiliaan de belening ontving; van zijn kant diende de Franse 
koning zich te onthouden van steunverlening aan de vijanden van 
de keizer. Dank zij deze overeenkomst had Philips de Schone in 
1505 het gedeeltelijke succes in Gelre kunnen bereiken. Maar 
sindsdien had zich de politieke situatie gewijzigd. Philips de 
Schone was in Castilië Isabella opgevolgd en Lodewijk XII zag 
met misnoegen deze uitbreiding van de Habsburgse macht, die nu 
zijn koninkrijk omspande. Onderhandelingen waren geopend met 
Ferdinand van Aragon, die leidden tot een bondgenootschap tus
sen deze vorsten op 12 oktober 1505, bezegeld door het huwelijk 
van de koning van Aragon met Germaine de Foix. Philips de 
Schone was onaangenaam getroffen door deze toenadering tot zijn 
uitgesproken rivaal inzake het bestuur van Castilië. En bij Maxi
miliaan herleefde het oude wantrouwen tegen alles wat Frans was. 

Lodewijk XII wist de verhitte gemoederen te sussen, maar bleef 
onverdroten op de eenmaal ingeslagen anti-Habsburgse weg 
voortgaan. Om het landsbelang verbrak Lodewijk XII de huwe
lijksbeloften, die hem met het huis Habsburg verbonden. Van 
1501 dateerde de verloving van Karel van Oostenrijk en Madame 
Claude, het enige kind van Lodewijk XII. In 1505 reeds gingen in 
Frankrijk luide stemmen op voor een huwelijk tussen de troon
opvolger, Frans van Angoulème — krachtens de Salische wet 
kwam de prinses niet in aanmerking voor de troon —• en 's konings 
dochter; de koning was immers herhaaldelijk ernstig ziek geweest 
en de eventuele situatie rond zijn opvolging gaf aanleiding tot 
ongerustheid. Lodewijk XII had wel oren naar deze redelijke be
zwaren; reeds in een testament van 31 mei 1505 beval hij zijn 
dochter dit huwelijk aan en ondernam stappen de gewenste ver
loving ook inderdaad tot stand te brengen. Op 21 mei 1506 werd 
deze verbintenis een feit; de verloving met Karel van Oostenrijk 
was hierdoor vanzelfsprekend ontbonden35). En toch wilde hij 
nog geen openlijke breuk met Philips, te gevaarlijk nu een ernstige 
opstand in Genua tegelijk met de slechte gezindheid van de Zwit
sers en van paus Julius II zijn Italiaanse bezittingen bedreigde. De 
pas gekroonde koning van Castilië kon evenmin een oorlog met 
Frankrijk riskeren, nu de moeilijkheden met Ferdinand van Ara
gon al zijn energie vereisten. 

Tegen de achtergrond van de dubbelzinnige Franse houding 

33) J. Bridge, A h story of France, III, pp. 243—250. 
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ontrolde zich een diplomatieke koorddanserij over de feitelijk niet 
te loochenen steun aan Gelre, bekend uit de uitlatingen van Karel 
van Gelre en de troepenbewegingen langs de Maas in Frankrijk. 
Jean de Courteville, de Habsburgse gezant aan het Franse hof, 
ging in zijn moeilijke taak behendig maar voortvarend te werk; 
Chièvres had niet stilgezeten en hem op 7 mei 1506 grondig ge
ïnstrueerd over het onrustbarende optreden en de verklaringen 
van Gelre. Op 12 mei ontving de koning Courteville in audiëntie; 
„par sa foy et la dampnacion de son âme" ontkende hij hoe dan 
ook hulp te willen geven aan Karel van Gelre om de Habsburgse 
landen aan te vallen 3 e ) . Hij had nog nooit over deze dingen horen 
spreken; wat de hertog van Gelre deed en zei, was buiten zijn 
weten geschied. Wel monsterde Robert van der Mark, heer van 
Sedan, troepen aan, maar een onderzoek ter plaatse had uitgewe
zen, dat dit geen ander doel had dan de betaling van deze soldaten. 
Van der Mark stelde desgevraagd zijn leven garant voor de 
waarheid van deze bewering. Om deze reden en om geen andere 
was Téligny te Sedan; als de bastaard van Gelre bij hen verbleef, 
dan was dit ook buiten zijn voorkennis. Wel was het hem bekend, 
dat Karel van Gelre op alle manieren hulp zocht, maar van de 
Franse koning zou hij die niet krijgen. Het inmiddels te Mézières 
gesloten verdrag, 9 mei, sprak een andere taal, maar Courteville 
was hiervan nog niet op de hoogte. Gerechtvaardigde achterdocht 
en de hoop door een tactvolle diplomatie de desastreuze Franse 
interventie te voorkomen bepaalden de Habsburgse houding zo
lang Lodewijk zijn feitelijke vijandige bedoelingen poogde te mas
keren uit politieke berekening. Toch was Courteville niet gerust 
gesteld en hij drong er bij Chièvres op aan goede wacht te laten 
houden. 

Omdat de feiten zo kennelijk anders waren dan men in Frank
rijk wilde toegeven, gaven Chièvres en Courteville hun pogingen 
om Lodewijk XII af te houden van daadwerkelijke steun aan Karel 
van Gelre, niet op; een intensieve correspondentie tussen Philips 
de Schone, de stadhouder generaal en de gezant legt hiervan ge
tuigenis a f 3 7 ) . Want terwijl Lodewijk XII zijn ontkenning vol
hield, wist Karel van Gelre op een statenvergadering te Nijmegen 
te vertellen, dat Franse troepen ter sterkte van 1000 ruiters en 
1000 lansknechten hem waren toegezegd. Diende deze verklaring 

3 β ) Nég., I, nr. 32, pp. 130—132. 
37) v. d. Bergh, I. nrs. 1—3, 5—9 en 11, pp. 1—29. 
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alleen ter adstructie van zijn verzoek aan de vergadering hem in 
staat te stellen 1000 Duitse huurlingen in dienst te nemen? De 
Habsburgse regering had reden om het ergste te vrezen, te meer 
omdat Karel zijn voornemen had uitgevoerd en de oorlog geopend 
had met de bezetting van Groenlo; op 2 mei 1506 stelde hij deze 
plaats op verzoek van de inwoners weer onder zijn gezag 3 8 ) . Bo
vendien bleef de diplomatieke activiteit in Frankrijk niet beperkt 
tot Franse en Habsburgse politici: Karel van Gelre, verontrust 
door het uitblijven van Franse steun, gevolg van het optreden van 
Courteville, zond een delegatie aan zijn koninklijke beschermer 
om de gang van zaken te bespoedigen in voor hem gunstige zin. 

Begin juni kwam als leider van dit gezantschap Reinier, bastaard 
van Gelre, aan het Franse hof aan. Hij wist de koning te vertellen 
dat ,,en Gueldre ne se faisait aucune guerre et que monsieur de 
Gueldres entretenoit la treuve"3 9). Courteville herhaalde de hem 
bekende feiten in het tegendeel, maar Lodewijk XII probeerde 
hem gerust te stellen: de verzamelde troepen waren reeds ontbon
den „de son seu (nl. sceu, voorkennis) . . . ne sera fait aucun 
dommage à voz (van Philips de Schone) pays". Zelfs liet de 
Franse koning op 27 juni, volgens zijn zeggen, een zekere kapitein 
Adrien Jurur, die in zijn gebied 400 kruisboogschutters voor de 
Gelderse dienst aanwierf, gevangen zetten. De zending van Rei
nier van Gelre was in zoverre mislukt, dat hij geen openlijke steun, 
maar alleen geheime financiële hulp en aanmoediging gekregen 
had. 

Nog kon een officiële vriendschap bewaard blijven tot op 10 juli 
Courteville met concrete gegevens, hem door Chièvres verstrek·-., 
bij Lodewijk XII op audiëntie verscheen. Het verdrag van Méziè-
res was nu klaarblijkelijk bekend geworden. Uit een brief van 
Karel van Gelre aan Reinier van Broekhuizen, in Bourgondische 
handen gevallen, bleek bovendien, dat Heyda, hofmeester van 
Karel, uit Frankrijk de boodschap had gebracht, dat Lodewijk XII 
soldaten en genoeg geld zou sturen om zich in zijn zaken te kun
nen redden. Karel van Gelre had 800 Duitsers in zijn dienst aan
genomen, en zoals gezegd door de inneming van Groenlo de vijan
delijkheden geopend. Lodewijk XII toonde zich ditmaal minder 
welwillend. De hertog van Gelre kon schrijven wat hij wilde, maar 
hij zou hem niet laten begaan. Het was verbazingwekkend, dat er 

S8) Gem. Arch. Groenlo, d.d. 2 mei 1506, map DI/1 e. 
»*) v. d. Bergh, I, p. 10. 
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nu oorlog in Gelre was: had Reinier van Gelre hem niet onlangs 
verklaard, dat de hertog het verdrag nakwam? Neen, het moest 
wel zo zijn, dat men van Habsburgse zijde de oorlog was begon
nen. Hiertegen had hij altijd gewaarschuwd: als men Gelre aan
viel, zou Karel altijd wel troepen vinden voor zijn verdediging uit 
Luik of elders, tot zesduizend man toe. Met verontwaardiging 
wees Lodewijk het verzoek van Courteville van de hand om de 
steden Nijmegen, Zutfen en Roermond te schrijven, dat zij de 
verklaringen van Karel van Gelre niet moesten geloven. De kwes
tie Gelre raakte hem niet; nooit zou hij trouwens brieven schrijven 
om onderdanen van hun plicht hun heer te verdedigen af te hou
den. Wel was hij bereid Téligny te sturen om een onderzoek in te 
stellen wie de oorlog had ontketend. Courteville wees erop, dat dit 
tot niets zou dienen: Téligny was immers de luitenant van de 
bende ruiters, die Karel van Gelre was toegezegd en bovendien 
een jonge man, meer gesteld op oorlog dan op vrede. 

De koning werd nu ongeduldig. Hij had het al vaker gezegd en 
zei het nu nog eens duidelijk: Karel van Gelre was zijn dienaar en 
verwant. Hij wenste er voor te waken, dat hij niet ten gronde werd 
gericht en hij wilde zijn vriendschap behouden. Lodewijk XII wist 
werkelijk niet wat hij aan de Habsburgers, vader en zoon, had. 
Zag hij niet dat zij dagelijks bondgenoten maakten van de erf
vijanden van zijn rijk? Courteville wist hem te kalmeren. Maximi-
laan en Philips hadden nooit hun beloften gebroken, maar integen
deel goede diensten bewezen bij het onfortuinlijke verlies van 
Napels en bij de verwerving van Milaan. Ook anderszins hadden 
zij steeds gestreefd naar vrede en vriendschap met Frankrijk. En 
was het onder deze omstandigheden niet vreemd, dat 100 Franse 
ruiters oorlog voerden voor Gelre „portant sa croys et crier son 
cry?"4 0) . Door deze opmerkingen eindigde het onderhoud in 
vriendelijker bewoordingen: Lodewijk XII zou een jurist naar 
Chièvres en vervolgens naar Gelre sturen om nu de waarheid uit 
te vinden. Het beste was immers nu een overeenkomst te sluiten. 
Dit plan werd niet verwezenlijkt door de aankondiging dat de 
bastaard van Gelre opnieuw naar Frankrijk onderweg was; de 
koning hield zijn gezant daarom vooralsnog thuis, tot hij de Gel-
dersman aanhoord had en dan beter de zaken kon regelen. 

Met deze Gelderse zending kwam een einde aan de twijfel
achtige houding van Frankrijk. Reinier wist blijkbaar de koning 

••O) v. d. Bergh, I, p. 19. 
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ervan te overtuigen, dat Karel van Gelre onschuldig was aan de 
hernieuwde krijg, en juist nu, bedreigd door het beleg van Wage
ningen, dringend militaire steun nodig had. Mogelijk kon hij ook 
het nut, dat Frankrijk van een Gelderse afleidingsmanoeuvre voor 
zijn positie in Italië zou hebben, aantonen. Bovendien werd het 
voor Lodewijk XII zo langzamerhand ondoenlijk de waarheid over 
de troepenbewegingen te verbergen. Door de Gelderse argumen
ten overreed, besloot Lodewijk XII Gelre openlijk hulp te bieden. 
Toch zou een verdrag nog te prefereren zijn. W a s Courteville niet 
bereid hierover te praten? 

De Habsburgse gezant verklaarde hiertoe geen opdracht te heb
ben en wenste de Gelderse gezant te spreken. Deze discussie ver
liep even strak als de dagvaart te Utrecht, hoeveel sterker Courte
ville ook stond door de flagrante vredesbreuk in de verovering van 
Groenlo. Toen dit gesprek aldus vastliep, kwam de Franse kan
selier tussenbeide: veel beter was het geen ,,débat sans conclusion" 
te houden en als verstandige lieden tot overeenstemming te komen. 
Het hek was nu van de dam: op 20 juli 1506 verklaarde Lodewijk 
aan Courteville, dat hij vast besloten was in Gelre in te grijpen; 
500 ruiters wilde hij onmiddellijk zenden en meer zouden hen zo 
nodig volgen. Philips de Schone deed nu in krachtige termen een 
persoonlijk beroep op d'Amboise, de kanselier, en getuigde van 
zijn wil tot vrede. Maar, schreef hij, ik ben niet zo laf mij onge
straft te laten aanvallen. Voor God zweer ik, dat indien ik ten 
oorlog moet trekken tegen Frankrijk, alle kwaad, dat hieruit zal 
voortkomen, zal rusten op het geweten van Uw koning en op het 
Uwe. Nogmaals bezwoer hij Amboise de vriendschap te willen 
bewaren, want hoe beter mijn zaken ervoor staan, des te meer 
diensten zal ik Uw meester en Uzelf kunnen bewijzen. 

Van Habsburgse zijde was men nu opeens wel bereid over een 
verdrag te spreken, mits de voorwaarden aanvaardbaar waren. 
Op 30 juli richtte Courteville zich met een laatste verzoek tot 
Lodewijks raden .— de koning lag deze dagen juist met jicht te 
bed — en stelde alsnog een verdrag voor. Te Utrecht of elders 
moest ten overstaan van de conservatoren een dagvaart gehouden 
worden. De partijen zouden ieder de status quo handhaven. De 
Franse koning zou het zenden van troepen voor het ontzet van 
Wageningen staken. De bolwerken voor deze stad konden wor
den geslecht. Groenlo diende overgegeven te worden aan een 
Franse gezant of aan de Habsburgse stadhouder van Gelre. 
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Enkele dagen later kon Courteville het afwijzende antwoord 
van de koning vernemen. Lodewijk verklaarde de vriendschap met 
Philips beslist te willen handhaven. Maar hij kon niet toezien, dat 
Gelre vernietigd werd; daarom had hij Téligny toegestaan met zijn 
soldaten te vertrekken. Het aangeboden verdrag, waardoor niets 
definitief geregeld werd, was niet voldoende. Er kon geen sprake 
zijn van restitutie van Groenlo, dat rechtens onder het graafschap 
Zutfen hoorde, noch van de andere voorgestelde bepalingen. 
W a n t na de wapenstilstand zou Habsburg sterker zijn dan ooit 
tevoren en beter toegerust om Karel van Gelre ten onder te bren
gen. De enige juiste weg was, alle plaatsen op Karel veroverd, 
waarop Philips de Schone geen enkel recht had, aan de hertog 
terug te geven. De kanselier, volgens Courteville de ergste vijand 
van Habsburg aan het Franse hof, haalde vervolgens weer alles 
op wat Gelre was aangedaan sinds de verovering door Karel de 
Stoute in 1473, van de trouweloze behandeling van hertog Adolf 
tot de gevangenschap van Karel van Gelre en de beweerde schen
ding van het testament van Maria van Bourgondië toe. En hij be
sloot met de eis, dat Karel van Gelre in zijn bezittingen hersteld 
zou worden. 

Hiertegen viel niet meer te praten; Courteville poogde nog een 
ander, mogelijk gunstiger antwoord te verkrijgen, maar dit werd 
rondweg geweigerd. Hem bleef niets anders over dan zich bij 
Philips de Schone te verontschuldigen over de geringe diensten, 
die hij hem had weten te bewijzen. Eén lichtpunt zag hij nog; de 
koning had zich minder scherp uitgelaten dan zijn raden en zou 
misschien nog voor een persoonlijk woord van Philips gevoelig 
zijn. Het is niet verwonderlijk, dat Courteville in zijn neerslachtig
heid de wilde geruchten aan het Franse hof over de steun aan 
Gelre doorgaf. 6000 Zwitsers zouden in dienst zijn genomen; de 
gehele strijdmacht zou komen te staan onder niemand minder dan 
de hertog van Calabrie, zoon van de hertog van Lotharingen en 
volle neef van Karel van Gelre. Eén ding had de gezant nog weten 
te bereiken met zijn moeizame arbeid. Tot aan het tweede gezant
schap van Reinier van Gelre had Lodewijk XII de schijn willen 
ophouden en werkelijk geen troepen naar Gelre afgezonden. Een 
uitstel van vier maanden was aldus Chièvres gegund om zich op 
de ondanks alle schone Franse woorden onvermijdelijke Gelderse 
oorlog tegenover een machtiger tegenstander dan Karel alleen 
voor te bereiden. 
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3. Wederzijdse toenadering uit onzekerheid, 
mei—augustus 1506. 

Chièvres had intussen maatregelen genomen om aan de ver
anderde situatie het hoofd te kunnen bieden. Extra troepen ha;', 
hij niet beschikbaar, maar de aanwezige soldaten, die uit de gar-
nizoensdienst gemist konden worden, sloegen onder bevel van 
Philips van Bourgondië, stadhouder van Gelre, het beleg voor 
Wageningen, dat door de bouw van twee blokhuizen werd inge
sloten. Belangrijker was misschien de toenadering tot de Gelderse 
steden die weinig lust voelden voor een oorlog41). Afgevaardig
den van Nijmegen openden te Den Bosch onderhandelingen in 
deze geest met gezanten van Chièvres, die hun vrede aanbood mits 
zij het bestand van Tiel naleefden en geen hulp verleenden aan 
Karel van Gelre. Met dit antwoord keerden de Geldersen terug en 
overlegden met de omliggende gebieden Maas en Waal, het rijk 
van Nijmegen, Over- en Neder-Betuwe. Deze streken verklaar
den zich bereid tot neutraliteit en vaardigden opnieuw een ge
machtigde af naar Den Bosch, waar dit tractaat werd geratifi
ceerd, kort na 19 juni. Inmiddels werden te Nijmegen de Habs-
burgse voorstellen besproken door de steden Roermond, Zutfen, 
Venlo en Nijmegen. Op 13 mei 1506 verklaarde Zutfen zich 
accoord met de voorgestelde neutraliteit; deze instemming werd op 
24 mei nogmaals betuigd. Roermond, Venlo en Geldern en de 
onder deze plaatsen horende gebieden, behalve Stralen, sloten 
zich op 20 mei bij de overige steden aan ^2). 

Triomfantelijk kon Chièvres op 19 juni 1506 dit resultaat aan 
Maximiliaan berichten; de ratificatie was toen nog niet geschied, 
maar zou binnen een week plaats vinden. Karel van Gelre, schreef 
hij, was te Geldern ,,à bien petit estât et m'est apparant qu'il ne 
puist faire chose qui soit d'importance" 4 3 ) . Op 7 juli blijkt deze 
belofte door de Gelderse steden te zijn nagekomen; Hendrik VII 
wenste Chièvres geluk met dit behaalde resultaat, dat, meende hij, 
Frankrijk wel ervan zou weerhouden hulp te verlenen aan een zo 
zwak gesteunde vorst4 4) . Zelfs achtte men het ogenblik geschikt 
om de Gelderse steden een ontwerp mee te geven waardoor een 

41) Gem. Arch. Zutfen, Nijmegen aan Zutfen, 28 April 1506. 
42) Wenen, DD 236, f. 65-v . 66, f. 139-f. 140. 
43) Ibidem, PA 1, f. 129. 
**) Ibidem, PA 1. f. 108. 
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toenadering tot Karel van Gelre bereikt werd en alle bestands
schendingen werden vereffend 43: 

1. Karel van Gelre moest Groenlo en Lochern teruggeven. Op 
zijn beurt zou de koning deze steden in genade aannemen en 
het beleg van Wageningen opbreken. 

2. Voor het platteland van de Veluwe, Bommelerwaard en 
Kessel zou de hertog een jaargeld van 7000 gulden ont
vangen. 

3. Karel van Gelre zou vrijgesteld worden van de verplichting 
naar Spanje te reizen, mits Tiel in handen van Philips de 
Schone bleef, gedurende de tijd van het bestand. 

4. Het verdrag van Tiel zou overigens van kracht blijven. 

5. De heer van Montfoort zou door een onpartijdige conser
vator worden vervangen. 

Nadere bepalingen regelden de verdere uitvoering van dit tus-
senverdrag. Het is zelfs nooit tot een bespreking van dit ontwerp 
gekomen. Toen de Bourgondische gezanten op de dagvaart te 
Diest, 6 augustus 1506, terugkwamen op deze voorstellen, toonden 
de Gelderse afgevaardigden niet de minste neiging hierop in te 
gaan. 

Chièvres had de trouw van de steden en de invloed van de 
hertog onderschat. Karel van Gelre kon niet toestaan, dat zijn 
onderdanen een neutrale houding innamen en maakte een snel 
einde aan het eigenmachtige optreden van deze dissidenten. Reeds 
op 12 juni 1506 moest Nijmegen zich verdedigen tegen de beschul
diging een verbond te hebben gesloten met de stad Zutfen tegen 
de hertog 4 β ) . Op deze wijze raakte de stad geïsoleerd tegenover 
de andere steden, die niet rechtstreeks met Chièvres hadden onder
handeld, ook al bleven zij tot 28 juni 1506 verklaren het bestand te 
willen nakomen en geen Franse troepen te zullen toelaten, waar
door de vrede gevaar zou lopen. Het is onduidelijk hoe en waar
om aan deze onderhandse besprekingen met Nijmegen een einde 
kwam. Is deze toenadering de poging die Karel van Gelre Chiè
vres verweet47) om zijn stad Nijmegen aan Habsburgse zijde te 

4B) Ibidem, DD 239, f. 123-f. 124. 
4 β ) Gem. Arch. Zutfen; andere daar aanwezige brieven van Venlo, Roer

mond en Nijmegen lichten deze ontwikkeling nader toe. 
4 T ) v. d. Bergh, II, nr. 13, p. 43. 
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brengen door beïnvloeding van de stedelijke overheid? Dit be
weerde verraad was geëindigd in een volksoploop, waarbij de twee 
schuldige burgemeesters het leven verloren hadden. De ene samen
zweerder was bij een ontvluchtingspoging van de stadsmuur ge
vallen en had zijn nek gebroken; de andere verrader was door de 
burgers onthoofd. Blijkens een later bericht van Chièvres48) aan 
Hendrik VII was deze ommekeer door Karel van Gelre op touw 
gezet; na deze „meutinerye" was het nooit tot een verdrag ge
komen. Ook de aansluiting van de overige Gelderse steden bij het 
neutraliteitsverdrag was niet doorgezet. 

De onverwachte bezetting van Groenlo bleef een alleenstaand 
succes, omdat Karel van Gelre voorlopig zelfs verstoken van de 
steun van zijn eigen steden, inderdaad weinig kon uitrichten. Om 
deze reden was hij geneigd tot vrede, hoewel niet volgens de in
zichten van zijn steden. Het moest hem wel duidelijk zijn, dat, na 
alle moeizame besprekingen en zijn kennelijk gebleken onwil, 
Chièvres weinig vertrouwen zou hebben in deze uit noodzaak ge
boren vredeswil. Nogmaals deed hij daarom een beroep op zijn 
achterneef Jacob IV van Schotland; op 15 mei 1506 machtigde 
Karel zijn kanselier Willem Lanck en Jean Faulquier zijn secre
taris, om de Schotse koning te vragen arbitrage ter hand te willen 
nemen in de Gelderse kwestie, stappen te doen bij de stadhouders 
van de Bourgondische gewesten in de Nederlanden ter bevorde
ring van de vrede tegenover Gelre en wanneer men van Habs-
burgse zijde zou weigeren zich aan een scheidsrechterlijke uit
spraak te onderwerpen, Karel van Gelre met raad en daad te 
willen steunen 4 'J). 

Mogelijk woog dit laatste punt van Karels verzoek hem het 
zwaarste: eerder dan vrede die hem niet meer kon brengen dan 
wat hij al had, kon gewapende bijstand hem welkom zijn. Zijn 
neiging tot verzoening kan men niet losdenken van de duidelijke 
wil van zijn steden in deze richting. Jacob toonde zich in zijn ant
woord van 8 juli 1506 zeer vriendelijk en bereid tot het geven van 
advies. Waardevol was zijn raad aan Karel van Gelre een huwe
lijk te sluiten, dat hem van voordeel zou zijn en zijn vijanden zou 
afschrikken. Het huis van Gelre mocht niet met hem uitsterven! 
Zijn nakomelingen zouden misschien meer geluk hebben dan hij. 

48) Van 2 november 1506, Wenen, PA 1. f. 125—f. 126. 
4e) Letters . . . of Richard III and Henry VII, II, pp. 206—210. 
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Maar actieve steun verleende hij niet. Jacob aanvaardde volmon
dig de onschuld van Karel in de schending van het bestand en be
wonderde zijn moed en doorzettingsvermogen. Philips de Schone 
was evengoed zijn verwant en bondgenoot, iets wat bij het jongste 
bezoek aan Engeland opnieuw en nauwer bepaald was; aan een 
dergelijke vriend kon men moeilijk vijandige brieven schrijven. 
Hij was daarom ook alleen bereid als arbiter op te treden indien 
beide partijen hem daartoe eenstemmig verzochten. Mocht Philips 
de Schone Gelre onrechtmatig aanvallen, dan wilde hij aandringen 
op vrede en arbitrage; indien dit geweigerd werd, dan zou hij op
treden zoals de banden des bloeds tussen hem en Karel vereisten. 
Met deze vage belofte moest Karel genoegen nemen. 

Maar de zaken hadden sinds half mei een gunstiger wending 
genomen. Een aantal heerloze soldaten, afkomstig uit Friesland, 
had zijn diensten aangeboden aan Philips van Bourgondië. Door 
geldgebrek kon hij alleen een lage soldij aanbieden 5 0 ) . 

Mogelijk met Frans geld kon Karel deze troep, 15—1600 man 
sterk, wel in dienst nemen. Deze versterking van zijn positie be
zorgde Chièvres veel hoofdbrekens; hij kon onmogelijk de twee 
compagnieën gendarmes voor Wageningen missen, nu hij aan
slagen op de Meierij van Den Bosch of het land van Valkenburg 
moest vrezen. De 200 edelen en 2000 lansknechten uit Namen die 
Chièvres op de been had gebracht, waren niet gelijkwaardig aan 
deze nu Gelderse beroepssoldaten. In zijn nood wendde hij zich 
tot de koning van Engeland met het verzoek 15·—1600 boogschut
ters tot zijn beschikking te stellen51). Hiermee waren de hulp
bronnen van Karel nog niet uitgeput: behalve naar Schotland had 
hij ook begin juli, zoals boven reeds verhaald is, Reinier, bastaard 
van Gelre, naar Frankrijk gezonden met een dringend verzoek om 
steun. Deze zending had succes opgeleverd en reeds op 21 juli 
1506 kon Robert van der Mark, aanvoerder van de Franse troepen, 
die reeds eerder hiertoe bijeengebracht waren aan Roermond zijn 
spoedige aankomst met een „bon nombre des gensdarmes" 5a) 
aankondigen. Dit bericht was voorbarig: pas in september versche
nen de Fransen in Gelre. Karel van Gelre zette daarom toch de 
onderhandelingen voort, hoewel door de verbetering van zijn 
positie het vleugje oprechte vredeswil nog sterker verminderd was. 

5 0) v. d. Bergh, II, nr. 4, p. 12. 
5 1 ) Wenen. PA 1, f. 1 3 2 - v . 132. 
G2) Ibidem, DD 236, f. 86. 
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Over het neutraliteitsverdrag met de Gelderse steden werd van 
Gelderse zijde na de volksbeweging ten gunste van de hertog, ter
wijl bovendien zijn militaire macht gegroeid was, niet meer ge
sproken; wel ontving Chièvres eind juni een verzoek van Karel 
van Gelre en de Gelderse steden om hun gezanten voor een onder
houd vrijgeleide te geven '17). Inderdaad vond op 6 augustus 1506 
een dagvaart te Diest plaats; de geringe verwachtingen die Chiè
vres uit ervaring van de onderhandelingen mocht koesteren, wer
den bewaarheid. De berichte opmars van de Franse hulptroepen 
was hieraan niet vreemd"3). Herhaaldelijk probeerden de Bour
gondische gezanten aan te knopen bij de onderhandelingen met de 
Gelderse steden te Mechelen en Den Bosch. De Geldersen ver
klaarden hierover geen opdracht te hebben en deden het volgende 
voorstel: Karel van Gelre zou het eerste verdrag (van Tiel) na
komen uitgezonderd de reis naar Spanje. Als compensatie was hij 
bereid van het jaargeld dat Philips de Schone hem had toegestaan, 
af te zien. Tot de bepalingen van dit bestand rekenden zij ook de 
teruggave van Tiel, eigenlijk eerder een gevolg, dan een onder
deel van de overeenkomst. 

De Habsburgse delegatie herhaalde de voorstellen van juli 
1.1. 1β) op eigen gezag behoudens de goedkeuring van de koning 
en de stadhouder generaal. Van deze aanbiedingen zou de stad
houder generaal op de hoogte worden gebracht, zodat op een vol
gende dagvaart het verdrag kon worden gesloten. De Geldersen 
bleken bereid tot enige concessies т .п. de teruggave van Groenlo 
en berusting in het verlies van Tiel, maar dan uitsluitend tegen 
een geldelijke compensatie, maar bleven hardnekkig vasthouden 
aan de teruggave van het platteland van Zutfen; ook weigerden 
zij restitutie van Lochern, dat met veel geld en moeite was ver
overd en stonden op de vervanging van Montfoort als conservator, 
omdat hij in gebreke was gebleven Tiel uit te leveren. Maar de 
Habsburgse gezanten meenden al genoeg te hebben toegegeven; 
vooral verdere bespreking van de kwestie Tiel achtten zij „paine 
perdus". Hierop verklaarden de Gelderse gezanten na overleg 
,,assez résolutement. . . que bonnement ledit messire Charles ne 
se pouvoit contenter des dittes ouvertures" en kondigden hun ver
trek aan. De enige blijvende gevolgen waren een wapenstilstand 
voor het land van Valkenburg en de toezegging dat Chièvres 
datum en plaats van de volgende dagvaart mocht bepalen. 

53) Ibidem, f. 96—f. 99 en DD 239, f. 121—v. 121. 
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Het was de bedoeling van Frankrijk en de Geldersen, zo schreef 
Chièvres op 6 augustus 1506 aan Maximiliaan, om een nieuw ver
drag tot stand te brengen*4). Hiertoe had het „fort fière et des-
raisonnable" antwoord gediend, op p. 96 reeds besproken, dat 
Courteville eind juli van de kanselier van Frankrijk te horen had 
gekregen. De daarin gestelde eis, teruggave van geheel Gelre, 
paste in deze door Chièvres veronderstelde opzet van Frankrijk. 
En toch vergiste zich de Bourgondische staatsman. De gespannen 
verhouding vond zijn oorsprong niet in Franse intrigues, maar in 
de onwrikbare wil van Karel van Gelre zijn hertogdom met egoïs
tisch gebruik van de Franse hulp te heroveren. Al was hun ver
onderstelling onjuist, de Bourgondische diplomaten kozen de 
wijste partij en lieten zich niet door de gewapende pressie tot her
ziening van de verdragen dwingen. 

4. Diplomatiek kwartet; de Gelderse kwestie in de internationale 
politiek, augustus 1506—januari 1507. 

Voor de Bourgondische regering was de situatie in Gelre wel 
zeer verontrustend door het aanwerven en bijeenbrengen van troe
pen langs de Franse grens. Ondanks zijn aankondiging van 31 juli 
1506 5 б) was Robert van der Mark nog niet vertrokken, — hij zou 
uiteindelijk pas in september arriveren — maar zijn komst kon 
toch iedere dag verwacht worden. Ook in andere opzichten was de 
situatie critiek. Kort tevoren had Karel van Gelre Lochern kunnen 
veroveren, hoewel de vesting door een voor die tijd sterke bezet
ting van 100 lansknechten en 25 ruiters verdedigd werd. De 
plaatselijke bevelvoerder had zich verontschuldigd door erop te 
wijzen, dat hij zich evenzeer tegen de bewoners als tegen de aan
vallers had moeten verdedigen. De Habsburgse stadhouder in 
Gelre had geen troepen kunnen zenden zonder het beleg van 
Wageningen, dat van groter belang was, op te breken. Chièvres 
kon evenmin soldaten missen: alle beschikbare strijdkrachten had 
hij reeds in Luxemburg geconcentreerd om de Fransen op hun 
weg naar Gelre te kunnen tegenhouden. Een onzekere factor was 
ook de houding van Luik, ook al had bisschop Everhard van der 
Mark verklaard neutraal te zullen blijven; kon men inderdaad ver
wachten, dat hij zijn broer Robert doortocht zou weigeren? De 

64) Ibidem, PA 1. f. 134-v. 134. 
™) Ibidem, DD 236, f. 86. 
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stemming in de Nederlanden was erop gericht een oorlog te ver
mijden. Veel medewerking hoefde de stadhouder niet te verwach
ten. Chièvres had hierom dankbaar het aanbod van 1000 Engelse 
boogschutters aanvaard in plaats van een lening tot een bedrag 
van 20.000 gouden schilden, hoewel hij Hendrik VII om 1500 man 
gevraagd had. Deze stap was een logische tegenhanger van de 
Franse interventie ten gunste van Karel van Gelre. De Gelderse 
kwestie werd veel eer bewezen door deze verheffing tot een inter
nationaal belangrijk geschil. Van ganser harte gaf Hendrik VII de 
steun, die hij zijn bondgenoot niet goed kon weigeren, echter niet, 
met het oog op de hoge kosten en het geringe rendement; eerst 
probeerde hij de ongewenste Gelderse oorlog te voorkomen. 

Voor hij de gevraagde hulp verleende had de Engelse koning 
eind juli Karel van Gelre door zijn wapenheraut Norrey of Norroy 
— deze functie, genoemd naar het hieraan verbonden wapen, werd 
bekleed door Christopher Carlisle —· laten aanmanen tot vrede, in 
overleg met Chièvres 5 Ü). Lodewijk XII had ondertussen niet stil
gezeten; in dezelfde dagen dat de Habsburgse gezant, Thomas 
Isaacs, gezegd Toison d'Or, wapenkoning van het Gulden Vlies, 
Hendrik VII inlichtte over de in Gelre uitgebroken oorlog en de 
rol die Frankrijk hierin speelde, verscheen aan het Engelse hof 
zijn kamerheer. Mace de Villebresme, om de Franse houding in 
het Gelderse geschil toe te lichten 5 T) . Sinds het vertrek van Philips 
de Schone uit de Nederlanden, zo zei de Franse gezant, was na
mens de koning van Castilië door zijn plaatsvervangers het verdrag 
met de hertog van Gelre in verschillende aanvallen geschonden. In 
het nauw gebracht had Karel van Gelre zich tot Lodewijk XII 
gewend om hulp. De Franse koning had hierna Téligny toege
staan „avec quelque petit nombre de capitaines" naar Gelre 
te gaan om de hertog te helpen, maar niet om tegen de Habsburgse 
onderdanen en landen op te treden. 

Hendrik VII was ook ingelicht over de ware toedracht en het 
Habsburgse standpunt, reeds eerder in de discussie tussen Courte-
ville en Reinier van Gelre uiteengezet. Met deze Franse verdedi
ging van de hulp aan Gelre nam hij geen genoegen. Daarom 
stuurde hij reeds in de tweede helft van juli zoals Chièvres al 

50) Ibidem, PA 1, v. 134. 

« ) v. d. Bergh, II, nr. 13, pp. 41—44. 
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wist5 0) , zijn wapenheraut Norrey naar Karel van Gelre met 
bovengenoemde opdracht (p 103) r ' s). De laatste tijd, zo zei deze 
Engelse gezant, hadden Hendrik VII klachten bereikt van de 
zijde van de Habsburgse stadhouder-generaal, dat Karel van 
Gelre tegen de gesloten verdragen in de oorlog tegen Philips de 
Schone was begonnen. De konmg van Engeland was te nauw ver
bonden met de vorst van Castihe om te kunnen tolereren, dat aan 
diens landen schade werd berokkend Evenmin wilde hij de ver
nietiging van Karel van Gelre en gaf hem daarom de goede raad 
vrede te sluiten met Chièvres. Mochten er moeilijkheden zijn, die 
het tot stand komen van een overeenkomst belemmerden, dan zou 
Hendrik VII gaarne duidelijk worden ingelicht. Wilde Karel van 
Gelre evenwel van zijn oorlogsplannen afzien, dan stond Hen
drik VII hem ter beschikking met goederen en soldaten, aldus 
schreef hij op 21 augustus 1506. Maar indien de hertog volhardde 
in de onrechtmatig hervatte oorlog, dan zag de Engelse koning 
zich genoodzaakt Philips de Schone als zijn bondgenoot met 
troepen bij te staan De gevolgen van deze interventie kon Karel 
wel raden 

Op dit ultimatum gaf Karel van Gelre een uitvoerige apologie, 
waarin hij op zeer gekleurde wijze alle leeds in Frankrijk aan
gevoerde argumenten herhaalde. Ook het antwoord van Chièvres 
op de Gelderse bewering kwam weer op hetzelfde neer, wat reeds 
op de dagvaart te Utrecht in maart 1506 was betoogd Karel van 
Gelre besefte het gevaar waarin deze mogelijke nieuwe tegen
stander hem zou kunnen brengen en schreef naast zijn boodschap 
aan de Engelse afgezant rechtstreeks aan de koning op 9 augustus 
1506 om zich te rechtvaardigen69). Nogmaals hield hij vol dat 
Philips de Schone de oorlog was begonnen, niet hijzelf. Daarom 
had hij naar hulp omgezien en „par Ie grace de Dieu me suis 
disposé à deffendre le mien." Hendrik VII zou toch zeker niet 
toestaan, dat hem onrecht werd aangedaan7 Voor de aangeboden 
bemiddeling was hij zeer dankbaar, hoewel hij niet vermeldde hoe 
hij van deze tussenkomst gebruik dacht te maken. Tenslotte ver
zocht hij Hendrik VII uiterst beleefd hem in rede en recht te willen 
steunen als , povre parent et serviteur". 

в в ) Wenen, D D 234, f 85—ν 92 bevat dt boodschap t a n Money het 
antwoord van Karel van Gelre en de artikelsgewijzc weerlegging door 
Chièvres 

E!)) Letters and papers of R thard III and Henry VII, II, pp 164—167 
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Voordat Hendrik VII deze brief kon hebben ontvangen vaar
digde hij 12 augustus 1506 François Marezen af naar Lodewijk 
XII om daar in de oorsprong de hulpbronnen van Karel van Gelre 
af te snijden en de Franse koning ervan te overtuigen, dat het 
beter zou zijn de Gelderse hertog tot vrede over te halen dan een 
Engelse aanval te riskeren00) Men mocht inderdaad de ver
wachting koesteren, dat een dergelijk argument in Frankrijk in
druk zou maken, hoewel de Engelse gezant met geen woord repte 
over een Engels optreden tegen Frankrijk werd eind augustus 
1506, naar aanleiding van deze diplomatieke interventie aan het 
Franse hof met angst gedacht aan een Engelse landing β ι ) , bijzon
der onwelkom nu men in Italie de handen vol had met de opstan
dige Genuezen en het land zodoende niet over een sterke troepen
macht kon beschikken Hendrik VII, zo moest Marezen aan Lode
wijk XII verklaren, had beslist geen redenen om sympathie voor 
Karel van Gelre te koesteren, die zich immers zo dubbelzinnig had 
gedragen tegenover de Engelse opstandeling, Edmond de la Pole, 
graaf van Suffolk (zie p. 72) Ook Frankrijk had geen reden 
Karels houding in dat jaar te waarderen had hij niet zonder 
Lodewijk XII er in te kennen vrede met Habsburg gesloten7 Hen
drik VII was als bondgenoot verplicht de koning van Castihe en 
zijn landen te bewaren voor overlast, herhaaldelijk had Chièvres 
hem reeds om bijstand gevraagd. Maar terwille van de grote ellen
de, die een oorlog zou meebrengen, was het toch raadzamer een 
verzoening tot stand te brengen Marezen wees erop dat Lode
wijk XII Engeland zijn vriendschap kon bewijzen door aan Gelre 
geen hulp meer te geven en de reeds in dat land aanwezige troe
pen terug te ontbieden. Daarnaast verzocht Hendrik VII Lodewijk 
XII om Karel van Gelre te bevelen vrede te sluiten met Chièvres 
Hiertoe bood hij zijn eigen bemiddeling aan, die door Marezen 
ter plaatse reeds kon worden gegeven. Indien nl de Franse koning 
een gezant naar Gelre zou sturen, kon de Engelse ambassadeur 
met hem meereizen om in overleg met Chièvres tot een verdrag te 
komen 

Deze zending liep op een mislukking uit Op 17 en 20 septem
ber 1506 moest Marezen Chièvres schrijven, dat Lodewijk XII 
weliswaar beloofd had zijn uiterste best te doen en inderdaad 

o») ν d Bergh, II, nr 13, pp 41-50 
^1) Aldus schreef op 21 augustus 1506 CourteVille aan Philips de Schone, 

ν d Bergh II, ρ 65 
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onmiddellijk Jaspar de Hennebien had afgevaardigd naar Gel-
re 0 2 ) . Zijn opdracht luidde, dat Karel van Gelre een wapenstil
stand diende te sluiten; weigerde hij dan zou hem alle steun van 
Franse zijde ontzegd worden. Voor geen andere vorst, verklaarde 
Lodewijk XII, had hij een dergelijke stap gedaan, want Karel van 
Gelre was zijn dienaar en bloedverwant en voor niets ter wereld 
wilde hij dat hem nadeel overkwam. Inmiddels verbleef Marezen 
noodgedwongen zeer lang aan het Franse hof, waar hij niets meer 
kon bereiken. Hij had mee willen gaan naar Gelre, maar hij was 
daarin niet geslaagd. Zelfs kon hij geen behoorlijk contact onder
houden met de Habsburgse ambassadeur de Courteville. Eindelijk 
keerde de Franse gezant terug met het teleurstellende bericht, dat 
Karel van Gelre in geen geval een wapenstilstand kon aanvaar
den. Deze toestand kon immers slechts leiden tot zijn totale onder
gang, omdat de Habsburgse macht voor hem te sterk was en in 
vredestijd nog zou aangroeien. Wel was hij bereid een definitieve 
vrede te sluiten onder de bemiddeling van Engeland en Frank
rijk. Met dit povere resultaat moest Marezen genoegen nemen. 
Een vrede, acceptabel voor Gelre, was voor Habsburg uiteraard 
ongunstig en ongewenst. Het had gezien deze stemming aan het 
Franse hof geen zin, dat hij met Chièvres te Brussel over zijn 
zending sprak. Over Calais reisde hij naar Engeland terug. 

Lang voordat het resultaat van de Engelse ambassade bekend 
was uitten Chièvres en de koninklijke raad in de Nederlanden in 
een verslag over de stand van zaken aan Philips de Schone op 
16 augustus 1506 ω ) de verwachting, dat door Engeland niet veel 
steun gegeven zou worden. Hendrik VII was waarschijnlijk nog 
minder welwillend gestemd dan voordien het geval was. Als hij 
hulp zou bieden, dan zou die zeker met snel komen en tevens ge
ring van omvang zijn. De ambassades van Norrey en Marezen 
bleken inderdaad alleen bedoeld om tijd te winnen. Deze over
wegingen bevatten meer waarheid dan Chièvres gevreesd had; 
uiteindelijk is de toegezegde Engelse steun in het geheel niet ver
leend. 

Het enige gevolg van de Engelse bemoeiingen was de volslagen 
nutteloze aanmaning uit naam van Lodewijk XII aan Karel van 

02) v. d Bergh, II, nrs 20—21, pp. 73—78, een direct bericht van deze 
zending in Bibliothèque Nationale te Parijs, ms francais 3092, f. 93, gedeelte
lijk gepubliceerd door Hulshof, nr 67, pp 151 — 155 

·") Ibidem, nr 14, pp 50—61 
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Gelre gedaan door de gezant de Hennebien om de vrede te be
waren. Dit verzoek miste zijn uitwerking omdat de hertog zich 
niet door zijn bondgenoot van zijn plan zijn land te hernemen liet 
afhouden. De stadhouder-generaal volhardde in zijn geloof aan 
de Franse oorsprong van deze Gelderse hardnekkigheid. Deze 
zending was ook niets dan bedrog geweest, meende Chièvres, be
doeld om de voortgezette militaire steun aan Gelre tegenover 
Engeland te kunnen motiveren. De grondoorzaak voor de her
nieuwde Gelderse oorlog zag Chièvres nog steeds in de wil van 
Frankrijk om door deze indirecte oorlogsdreiging een nieuw ver
drag te bereiken met Philips de Schone; op deze wijze hoopte men 
het verbroken huwelijksverdrag tussen Karel van Oostenrijk en 
Claude, dochter van Lodewijk XII, inmiddels verloofd met de 
troonopvolger Frans van Angoulème, te doen vergeten. Welis
waar had de Franse koning herhaalde malen aan de Courteville 
uitdrukkelijk verzekerd, dat de hulp aan Gelre niet bedoeld was 
tegen de Habsburgse landen, maar men moest hierop niet ver
trouwen. Eenmaal in de Gelderse steden genesteld, zouden de 
Franse ruiters terstond plunderend uitzwermen, niet alleen over 
het platteland van Gelre maar ook in Brabant, Holland en elders. 
Het lag in hun opzet de toch al krappe financiële positie te onder
mijnen en zodoende de Habsburgse regeling toegefelijk te maken 
in de gewenste richting. 

Een eerste zorg was nu maatregelen te treffen tegen de Franse 
troepen. Chièvres was vastbesloten hen met alle beschikbare 
troepen tegen te houden; maar desondanks verwachtte hij weinig 
resultaat van deze pogingen, mogelijk omdat de bisschop van 
Luik, op dit ogenblik bij zijn broer Robert van der Mark, aan
voerder van het Franse hulpleger, te Sedan was en naar alle 
waarschijnlijkheid de doortocht buiten het bereik van de Bour
gondische macht met zijn toestemming over Luiks grondgebied 
zou geschieden. Inderdaad werd dit ook de route, die in september 
gevolgd werd. Maar op dit ogenblik beschikte Philips van Bour-
gondië, stadhouder in Gelre, nog over een grotere strijdmacht dan 
Karel van Gelre. Zolang dit overwicht bestond, moest het ge
bruikt worden om resultaten te behalen. Waren eenmaal de Fran
sen aangekomen dan diende het platteland van Gelre ontruimd te 
worden om met alle beschikbare troepen Brabant en Holland te be
waken. De schatkist was bijna uitgeput; nauwelijks kon men de nu 
aanwezige troepen betalen. Een lichtpunt was de mogelijke be-
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reidheid van Kleef in deze benauwde situatie te willen bijspringen 
Chievres adviseerde tot een samenkomst met Frankrijk en Ara
gon, waar de kwestie van het huwelijk met Madame Claude en 
terloops ook de Gelderse affaire besproken konden worden. Deze 
besprekingen konden tijdwinst betekenen, tot Philips de Schone 
kon zien hoe de zaken van Maximiliaan afliepen en welke hulp 
men van Engeland had te hopen Dan zou het nog tijd genoeg zijn 
om uit te maken wat voordeliger was, een verdrag of oorlog 

De Courteville had inmiddels geen betere voorwaarden voor 
een vergelijk met Gelre door Franse bemiddeling kunnen ver
krijgen, zo berichtte hij op 16 en 21 augustus 1506 ^1). Lodewijk 
XII hield vast aan de exorbitante eis. teruggave van alle op Karel 
van Gelre veroverde gebieden. Wel wist Courteville nog op 
1 september te berichten, dat Lodewijk XII het vertrek van de 
Franse troepen had uitgesteld onder invloed van de Engelse diplo
matieke interventie03). In dit opzicht was hij te lichtgelovig ge
weest, in een brief van 8 september 1506 met een postscriptum 
van 10 september deelde Chievres aan Maximiliaan mee, dat de 
eerste Franse troepen onder Robert van der Mark ten getale van 
2200 ruiters en 6—700 lansknechten in Roermond waren aan
gekomen08). Een grote steun toonde zich de hertog van Kleef, 
die, in het kwartier van Nijmegen gelegerd, reeds tot tweemaal toe 
Karel van Gelre, die zich met 300 ruiters bij de Fransen had 
willen voegen, de doortocht had belet. Tot zijn ondersteuning had 
Chievres de heer d'Aymeries met 600 ruiters en 200 Waalse 
lansknechten tot hem gezonden. Een ander contingent had hij 
gestuurd naar Philips van Bourgondie, die Wageningen nauwer 
ingesloten hield Met de hoofdmacht was Chievres te 's-Hertogen-
bosch en zou zich later bij de belegeraars van Wageningen voe
gen. Nog in Den Bosch hoorde Chievres van de teruggekeerde 
Franse gezant Hennebien de weigering van Karel van Gelre 

In ieder geval had hij nogmaals Hendrik VII geschreven of hij 
1000 boogschutters wilde zenden. Intussen hadden de Franse 
troepen de Kleefse verslagen en zich zo een mogelijke weg naar 
Wageningen gebaand. 

Op 22 september vertrok opnieuw een Franse gezant. Pierre 
Charon, naar Gelre nu met meer concrete aanbiedingen. Lode-

04) Ibidem, nrs 15—16, pp 61—66 
fl5) Ibidem, nr 18 pp 68-71 
U(l) Wenen, PA 1 f 134-f 137 
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wijk XII wenste een wapenstilstand en zou zijn troepen uit Gelre 
terugroepen, mits het beleg voor Wageningen werd opgeheven 
Aldus schreef op 23 september Courteville aan Philips de 
Schone0 7). Het was de laatste brief die hij aan zijn koning kon 
schrijven op 25 september 1506 overleed Philips de Schone. 

Het kan niet gezegd worden dat dit overlijden, zoals men 
meestal meent, van zo ingrijpende invloed op de Gelderse oorlog 
is geweest, ook al getuigde Lodewijk XII in zijn condoleancebrief 
van 2 oktober 1506 van zijn verdriet over dit slechte nieuws, en 
ook al had hij Karel van Gelre en Robert van der Mark bevolen 
•de strijd te staken*'). Zwaarder dan dit gedemonstreerd mede
leven woog de Gelderse overweging, dat de Franse hulp een 
tijdelijk karakter had en een vreedzame regeling meer kans bood 
op voordeel of tenminste uitstel van een Bourgondische vergel
ding Karel van Gelre had immers niet alleen rekening te houden 
met een mogelijke Engelse interventie, maar ook met het ge
wapende optreden van de keizer. Zou Lodewijk XII hem uit deze 
reële moeilijkheden kunnen en willen redden7 

Om deze redenen had men in Gelre zelf reeds buiten de ge
beurtenissen en de wil van Lodewijk XII om een uitweg gevonden 
tussen de Habsburgse behoefte naar rust en de Gelderse wens 
een definitieve regeling van het geschil over het hertogdom Gelre 
te bereiken Op 28 september konden Reinier, bastaard van Gelre 
en Hennck Salsborch, gemachtigden van Karel, uit Roermond 
berichten dat zij een voorlopige overeenkomst hadden ontworpen 
met Laurens Dubhoul, secretaris van Philips de Schone β Β ) . De 
onderhandelingen waren verrassend snel \erlopen, nog op dezelf
de dag, 28 september, dat Dubhoul in Roermond arriveerde, had
den de gezanten na redelijke uiteenzettingen wederzijds ten huize 
van Robert van der Mark overeenstemming bereikt over de vol
gende punten 

1 Vijf of zes maanden lang zouden de wapens neergelegd 
worden en zou wederzijds handelsverkeer onbelemmerd 
plaats kunnen vinden. 

2. Gedurende deze tijd zou de status quo gehandhaafd blijven. 

3. Binnen deze termijn zouden de koningen van Engeland en 

0 7 ) ν d Bergh, II, nr 22, pp 78-79 
08) Ibidem, nr 23, pp 80-81 
0 4 ) Regest Nijh, VI, 1, nr 575, ρ 371, volledig R A in Gelderland, 

Hert Arch , ingekomen brieven van hertog Karel 1506, nr 119 

file:///erlopen
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Frankrijk hun gezanten als conservatoren kennis laten 

nemen van de standpunten van de partijen en een bindende 

uitspraak doen over de vraag wie het verdrag geschonden 

had en dus de schade moest vergoeden 

4. Van beide zijden zouden arbiters aangewezen worden om 

te beslissen over dat „pnncipaell", nl. de kwestie aan wie 

Gelre rechtens toebehoorde, indien de vorsten in 6 maanden 

rust geen overeenkomst dienaangaande zouden bereiken. 

Deze artikelen droegen nog geen definitief karakter wel was 

dit het uiterste wat Reinier van Gelre en Salsborch met al hun 

moeite hadden kunnen bereiken. 

De Gelderse gezanten waren niet geheel tevreden over dit 

resultaat. Nu de situatie zich zo ten gunste van Karel van Gelre 

gewijzigd had, voornamelijk door de Franse interventie, het uit

blijven van Engels tegenwicht tegen deze inmenging, het Habs-

burgse geldgebrek en de daaruit voortvloeiende militaire machte

loosheid, nam de bereidheid om in hun ogen ongunstige voor

waarden te aanvaarden in evenredige mate af. Zoals vaker, ver

anderde de Gelderse politiek, exponent van een opportunistisch 

verwezenlijkt machtsstreven, met de omstandigheden. 

Nu was het ook wel een somber beeld dat Philips van Bour-

gondie aan Maximihaan, ten tweede male regent over de Neder

landen, van de situatie in Gelre 13 oktober 1506 moest schet

s e n 7 0 ) . Door allerlei omstandigheden had hij het Bourgondische 

gezag in het hem toevertrouwde gebied niet kunnen handhaven. 

Zeker, in het begin van zijn ambtsperiode was hij erin geslaagd 

de orde te bewaren. Toen had echter Karel van Gelre ,,faulsant 

son serment, foy et promesse" Groenlo bezet Het beleg van 

Wagenmgen, dat Philips hierop als tegenzet begonnen was, 

had langer geduurd dan men verwachtte. De ruiters, uit Brabant 

en elders, wilden hem niet langer ondersteunen en vertrokken, 

had hij nog twee of drie weken voor de plaats kunnen blijven 

liggen, dan was de stad zeker in zijn handen gevallen Het over

lijden van Philips de Schone maakte hieraan een ontijdig einde. 

Zijn eigen „compaignie" was te zwak om alleen het beleg voort 

te zetten en de garnizoenen in de steden kon hij niet missen. Daar

om had hij zich in Arnhem teruggetrokken en God wist in welk 

7°) Wenen, PA 1, f 24—ν 25 
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een hachelijke situatie hij verkeerde. Als hij niet geholpen werd, 
zag het er slecht uit; er was aan alles gebrek т .п. aan levens
middelen. Zijn toestand leek op een belegering, want burgers en 
„commun peuple" waren hem vijandig gezind en alleen door ge
weld kon hij hun trouw bewaren. Het was hem een raadsel, hoe 
zijn soldaten te betalen en in het leven te houden. Zijn enige hoop 
was Maximiliaan, die hij dan ook met de grootste aandrang ver
zocht het belang van Gelre goed te beseffen en in allerijl een ge
zant naar Arnhem te zenden. 

Meer nog dan in het onverwachte overlijden van Philips de 
Schone, was de reden voor zijn benarde positie gelegen in de 
doorbraak die de Fransen op de Kleefs-Habsburgse troepen be
vochten hadden, een voorval, dat Philips van Bourgondië niet ver
meldde. Aan Chièvres had het werkelijk niet gelegen; boven het 
belang van Gelre ging hem de veiligheid van de rijke maar weer
loze provincies Brabant en Holland, die nu open lagen voor de 
Franse en Gelderse plundertochten. Dit vermoeden werd bewaar
heid in de rooftochten van het volgend jaar 1507. Het getuigde 
van een vooruitziende blik, dat de stadhouder-generaal Gelre 
opofferde aan een zaak van groter belang en troepen aan de Habs-
burgse stadhouder onttrok ter bescherming van een waardevoller 
gebied. Dit verklaart de mysterieuze weigering van de Bourgon
dische troepen om het beleg van Wageningen voort te zetten; in 
zijn brief van 13 oktober 1506 liet Philips dit punt onopgehelderd. 
Blijkbaar reikte de gezichtskring van Philips van Bourgondië, die 
zijn verzoek buiten Chièvres om tot Maximiliaan gericht had, niet 
verder dan zijn eigen provincie. Desondanks bleef het een bittere 
waarheid, dat de Habsburgse aanvoerder in Gelre met de rug 
tegen de muur was gedrongen, nu hij niet in staat was gebleken 
een betrekkelijk klein doel als de verovering van Wageningen te 
verwezenlijken en nu hij het platteland bij gebrek aan soldaten 
had moeten prijsgeven. 

Tegen deze achtergrond werden de besprekingen, te Roermond 
begonnen, begin oktober te Mechelen voortgezet. Het bestands
verdrag dat op 14 oktober 1506 mondeling door de Gelderse ge
zant Salsborg werd bekrachtigd, sloot in grote lijnen bij de voor
stellen van Roermond aan 7 1 ) . De wapenstilstand zou duren tot 
30 april 1507 met handhaving van de status quo ook ten opzichte 

71) Ib., DD 236, f. 171-f. 173. 
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van de hertog van Kleef en de bisschop van Utrecht. De arbitrage 
door Frankrijk en Engeland bleef als artikel behouden. De heer 
van Montfoort, als vazal van Habsburg voor Karel van Gelre 
,,suspect", zou vóór 1 december 1506 als conservator vervangen 
worden. Maar ook het vorige bestand van Tiel bleef van kracht. 
Nadere bepalingen regelden de uitlevering van gevangenen, de 
betaling van losgelden en brandschattingen en de bezegeling van 
het verdrag. Veel was hierin onduidelijk: hoe zou de uitwerking 
van de bepalingen т .п. de arbitrage uitvallen? Eigenlijk was het 
enige waarvan men zeker mocht zijn een toestand van rust, af
hankelijk weliswaar van het gedrag van Karel van Gelre, die zich 
door Frankrijk gesterkt wist èn in de internationale politiek èn in 
zijn eigen omgeving tegenover de vredeswil van zijn eigen steden 
en de oorlogsplannen van Maximiliaan. 

Maar naar welke kant zou de balans nu doorslaan? W a t woog 
zwaarder voor de hertog: het voordeel van een behoorlijke regeling 
of de mogelijkheid van een oorlog, waardoor de reeks toevallige 
heroveringen systematisch zou worden voortgezet? In zijn kenne
lijke onzekerheid nam Karel van Gelre in deze kwestie nog geen 
beslissing; buiten hem om werd de kwestie geregeld door de koers
wijziging van de landvoogdes Margaretha van Savoye, die Chiè-
vres opvolgde. 

Deze verandering lag nog in de toekomst; voorlopig werd van 
Bourgondische zijde evenmin duidelijk partij gekozen tussen ver
zoening of geweld. Niet direct voor een tegenaanval maar hoofd
zakelijk om de eigen defensieve kracht te versterken vroeg Chiè-
vres voor de derde maal Hendrik VII om 1000 boogschutters bij 
monde van Thomas Isaacs, als heraut van het Gulden Vlies Toison 
d'Or genoemd. Indien Chièvres verwacht had op deze wijze het 
gebrek aan troepen te kunnen aanvullen dan werd hij bitter teleur
gesteld. Iets daarvan had hij reeds vermoed (cf. p. 106) maar hij 
bleef toch op enige hulp rekenen. Doch de Engelse koning voelde 
totaal niets voor een kostbare hulpverlening en een mogelijk con
flict met Frankrijk. Ook nu weer bepaalde hij zich daarom tot 
diplomatieke activiteit, kansloos door het ontbreken van krachtige 
argumenten b.v. in de vorm van een gewapende interventie. De 
dringende noodzakelijke Engelse versterking verscheen nu even
min als enige maanden geleden. 

Uit de uiteenzettingen van Toison d'Or en uit de berichten van 
de Habsburgse kanselier Maigny, was Hendrik VII gebleken dat 
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de Franse troepen in Brabant gevangenen hadden gemaakt en 
hadden geplunderd. Dit was in strijd met de belofte van Lodewijk 
XII dienaangaande. Daarom zond de koning opnieuw Marezen 
naar Frankrijk om de koning zijn ongenoegen over de verbroken 
toezegging te betuigen. Aldus schreef Hendrik VII aan Chièvres 
op 18 oktober in zijn bezordheid voor de aartshertog van 
Oostenrijk en zijn zusters; zijn genegenheid voor deze kinderen 
was niet geringer dan die voor hun overleden vader. Daarom bond 
hij de stadhouder-generaal op het hart goed te zorgen voor hun 
veiligheid ,,que surprinses ne soient". Ook had hij Maximiliaan 
geschreven ten spoedigste naar de Nederlanden te komen, waar 
onder de huidige situatie zijn aanwezigheid zo dringend vereist 
was 7 2 ) . Het Engelse optreden werd nog verder vertraagd door de 
gecompliceerde en langdurige besprekingen, die zowel in Frank
rijk met de Habsburgse gezant, als in de Nederlanden meer direct 
tussen Gelderse en Habsburgse gemachtigden werden gehou
den 7 3 ) . 

Tussen de machten die zich met de Gelderse kwestie bezig 
hielden mengde zich nu ook keizer Maximiliaan, voor de tweede 
maal regent over de Nederlanden. Uit de berichten van Philips 
van Bourgondië, stadhouder in Gelre, had hij een eenzijdig idee 
gekregen over de situatie (cf. p. 102), Met de aldus geschetste 
machteloosheid, door de stadhouder niet begrepen en daarom niet 
juist weergegeven, nam de keizer geen genoegen. Zelfs voordat 
hij de verontrustende berichten uit Gelre ontvangen had, gaf 
Maximiliaan de voorkeur aan een krachtig optreden tegen Gelre; 
onderhandelingen, zoals Chièvres nu opnieuw aanknoopte, vond 
hij op dit moment niet de geëigende oplossing. 

Dit contact kon bij Maximiliaan geen instemming vinden tenzij, 
zo schreef hij op 27 oktober 1506 aan de stadhouder generaal en 
aan de raad, vooraf behoorlijke garantie voor een bestand werd 
gegeven b.v. door de uitlevering van Wageningen, dat de Habs
burgse ruiters zoveel moeite en tijd gekost had 7 4 ) . Hij vertrouwde 
de Fransen niet en beval geen geloof te hechten aan hun beloften 
en aanbiedingen. Het bestand t.a.v. Wageningen dat zij nastreef
den, diende alleen om het beleg van die vesting te verhinderen; 

T2) Ib., PA 1. f. 123-f. 124. 
т з ) Courtevillc aan kansel'er en raad in Brussel, 21 November 1506, 

Wenen, DD 236, f. 105-f. 106. 
7 4 ) D. P. Gachard, Analectos Belgiques, p. 15. 
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Maximiliaan had kennelijk de laatste berichten uit Gelre nog niet 
ontvangen, noch de uiteenzettingen van zijn stadhouder in Gelre, 
die immers van Wageningen had moeten vertrekken en het platte
land had moeten prijsgeven. Elk ogenblik konden de Fransen 
hun plundertochten hervatten; hiertegen zou hij optreden, want 
hij was vastbesloten in eigen persoon de vreemde indringers te 
komen verdrijven. Tot hun onmiddellijke hulp zond hij hun de 
hertog van Guhk, aan wie hij zijn schulden voldaan had, voorzien 
van voldoende geld voor zijn toekomstig aandeel in de Gelderse 
oorlog 

Op 3 november bleek de situatie in Gelre aan Maximiliaan be
kend te zijn T 5) . Het was uiterst jammer dat het beleg voor Wage
ningen was opgebroken; het bezit van deze stad zou veiligheid 
voor de Nederlanden betekend hebben. Voor hemzelf was het een 
welkom steunpunt geweest bij zijn plan de Fransen te verdrijven 
en Gelre weer tot de gehoorzaamheid te brengen. Geenszins moest 
men daarom Gelre aan zijn lot overlaten, een met ondenkbare 
mogelijkheid, gezien het wanhopige schrijven van Philips van 
Bourgondie. Want hij, Maximiliaan, zou hen met de nodige strijd
macht te paard en te voet bijstaan. Ook moest men de Franse 
gezanten niet toestaan in de Nederlanden te verblijven, om hen 
geen kans te geven de onderdanen op te stoken De koning van 
Frankrijk koesterde immers nooit een ander verlangen dan het 
„maison de Bourgoigne et tout ce que en deppend" te vernietigen. 
Hoe groots de plannen ook waren, die Maximiliaan ontvouwde, 
het was de vraag of de tijd hiervoor wel rijp was, op dit ogenblik 
was in ieder geval geen voldoende Habsburgse strijdmacht be
schikbaar Hoezeer Chièvres ook de bedoelingen van Lodewijk XII 
en van Karel van Gelre, die reeds binnen een maand het bestand 
van Mechelen van 14 oktober 1506 had geschonden, wantrouwde, 
toch bleef hij een verzoening nastreven Om deze handelwijze te 
verdedigen kondigde hij op 15 november 1506 Maximiliaan zijn 
overkomst in gezelschap van andere gezanten naar Freiburg 
aan7«). 

Karel van Gelre had het bestand van Mechelen nog niet gera
tificeerd en Robert van der Mark had zijn plundertochten in Bra
bant voortgezet. Toen Courteville hierover herhaaldelijk protes
teerde bij het Franse hof, werd na overleg met de juist aanwezige 

75) Audiëntie, port nr 1506 
™) Wenen, PA I, f 148 
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Gelderse gezanten verklaard — wèl hadden Chièvres en Maximi-
liaan goed gezien dat Lodewijk niet onschuldig was aan de plun-
dertochten vanuit Gelre —, dat het uitblijven van deze bekrachti
ging geen wonder was. Immers de Habsburgse stadhouder van 
Gelre had reeds eerder het nauwelijks gesloten verdrag geschon
den 7 7 ) . De overeenkomst van Mechelen was voor Frankrijk en 
Gelre onaanvaardbaar: zij wilden een uitspraak over de rechten 
op het hertogdom Gelre en niet minder. Dit standpunt werd ge
motiveerd met de bewering, dat het niet strookte met de eer van 
de koningen van Frankrijk en Engeland te beslissen over zaken 
van ondergeschikt belang als de schuldvraag bij de inbreuken op 
het verdrag van Tiel, maar wel en dan uitsluitend, over de kwestie 
wie Gelre rechtens toebehoorde. Voor dit doel moest het bestand 
langer duren dan oorspronkelijk gedacht was, niet tot 30 april 
maar tot 24 juni 1507. Courteville verklaarde geen opdracht te 
hebben om hierover te onderhandelen; de Engelse gezant Mare-
zen was het hiermee eens. Uiteindelijk bereikte de Habsburgse 
gezant, dat het artikel betreffende de arbitrage over Gelre ge
schrapt werd. In de aldus gewijzigde vorm kon Courteville dit 
Franse ontwerp aan Brussel mededelen; het concept verschilde 
behalve op het punt van de verlenging en in een krachtiger 
garantie — ook enkele Brabantse steden moesten het verdrag 
mede bezegelen .— niet wezenlijk van het tractaat van Mechelen. 

Karel van Gelre had de gunstige situatie niet ongebruikt ge
laten en op iets ruimere schaal de herovering van zijn bezittingen 
voortgezet. Zodoende was ca. 24 oktober Elburg in zijn handen 
gevallen en had hij een vergeefse aanslag op Harderwijk gedaan. 
Andere troepen belegerden Velp bij Arnhem en vanuit Poede-
royen werd het land van Heusden geplunderd. De terugtrekking 
van de Bourgondische troepen in de steden had hem de vrije hand 
gelaten in de Veluwe, waar hij reeds over zoveel steunpunten kon 
beschikken T 8) . 

Op de komende dagvaart te Hasselt werd door de Habsburgse 
gezanten om duidelijkheid in de dubbelzinnige Gelderse houding 
gevraagd. Wilde Karel van Gelre het bestand van Mechelen na
komen? Zo ja, hoe rijmde hij dit dan met de openlijke krijgshan-
delingen? Wa t de stadhouder van Gelre misdaan mocht hebben, 
stond hiermee niet in verhouding. Allereerst moesten alle bepa-

77) Ib., DD 236, f. 105-v. 106. 
"») Ib., DD 236, f. 112-v. 112. 
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lingen van het bestand worden uitgevoerd en de aangerichte 
schade worden vergoed 7 Θ ) . 

Maar de Gelderse vredeswil was door de verbeterde omstandig
heden nagenoeg verdwenen; de onderhandelingen werden alleen 
op gang gehouden door een vaag gevoel van onzekerheid aan de 
Gelderse kant en door de Franse aandrang een regeling van de 
geschillen tot stand te brengen. Veel uitzicht op een bevredigend 
vergelijk was er niet, vooral door de weifelende houding van Lo-
dewijk XII. De Franse koning gaf 22 november 1506 aan Gelderse 
gezanten die hem om meer hulptroepen kwamen vragen te kennen 
dat Karel van Gelre hem een „très singulier plaisir" zou doen door 
de schade ontstaan tengevolge van de begane overtredingen van 
het bestand van Mechelen op een dagvaart te vergoeden 7 a ) . Zo
wel de koning van Engeland als de Habsburgse raad in de Neder
landen hadden immers over deze schendingen geklaagd. Deze 
zwakke aansporing was in strijd met de duidelijke weigering van 
Karel voor de schade in de Meierij van Den Bosch genoegdoening 
te geven. Toch boekte de Courteville weinig succes met zijn aan
dringen bij Lodewijk XII: de milde aanmaning werd in één adem 
krachteloos gemaakt door het verzoek om versterking van het 
Gelderse leger toe te staan. De koning gaf Karel 40 lansen, d.w.z. 
400 ruiters en een toelage van 12.000 francs ter bescherming van 
zijn gebied. Met deze houding was het Gelderse belang meer 
gediend dan de tegenpartij. De onzekerheid in de verhoudingen 
bleef toch voortduren, omdat Lodewijk XII tenminste de schijn 
wilde ophouden. 

De Habsburgse regering te Brussel meende het ijzer te moeten 
smeden en drong op 23 november 1506 opnieuw bij Lodewijk XII 
aan op restitutie voor de geleden schade en uitvoering van het 
bestand van Mechelen door Karel van Gelre op bovengenoemde 
wijze geschonden. Tevens werd Philips van Bourgondië vrijge
pleit van overtredingen tegen het verdrag: Karel van Gelre had 
immers op het tijdstip dat de stadhouder de beweerde aanvallen 
deed, het tractaat nog niet laten afkondigen. Van geldigheid van 
de wapenstilstand was dus toen nog geen sprake8 0) . Deze bood
schap was voor Lodewijk XII aanleiding een hernieuwde en drin
gender aansporing te richten tot Karel van Gelre om het bijge
voegde maar niet meer aanwezige bestandsontwerp —· bedoeld is 

T0) Nijh., VI, 1. nr. 583, pp. 374-375. 80) Wenen, DD 236, f. 114—v. 115. 
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wel het Franse concept door Courteville medegedeeld77) — in 
deze gunstige tijd te sluiten s l ) . 

Zo stonden de zaken er voor toen op 23 november 1506, dus 
nog vóór de laatste diplomatieke activiteiten, de Gelders-Habs-
burgse besprekingen werden geopend te Hasselt, waaraan de 
voorafgaande wapenstilstand van 14 oktober en het Franse ont
werp ten grondslag lagen. Beide waren niet naar de zin van de 
Bourgondische raad, die schamper opmerkte, dat het voordeel zo 
gering was dat niemand bezwaar zou kunnen maken. Het was 
echter duidelijk dat hun geen kans overbleef, nu de strijdmiddelen 
zo beperkt waren. Zij konden alleen proberen zoveel mogelijk van 
de vroegere situatie te redden, maar dat wilden zij niet tot elke prijs 
doen; omdat van te voren reeds alle zelfvertrouwen ontbrak, faal
den zij zelfs in deze minimale opzet. De Geldersen waren goed op 
de hoogte van de zwakte bij de tegenstander, hielden vast aan al 
hun wensen en gedroegen zich naar Habsburgse mening „fort 
desraisonnables". Hun verzoek om Karel van Gelre de titel van 
Hertog van Gelre toe te kennen, werd niet toegestaan: Karel van 
Gelre kon zich noemen zoals hij wilde, maar de Bourgondische 
gezanten verklaarden, dat hun meester zich dezelfde vrijheid 
voorbehield. Zodoende slaagde men er slechts in een paar punten 
van ondergeschikt belang te regelen, de verzoening in het geschil 
over het kasteel Wilp, handhaving van de status quo op de Veluwe 
en vrijlating van alle gevangenen. Andere grieven werden uit
gesteld tot een volgende dagvaart te Hasselt op 3 januari 1507. 
Met dit halve resultaat gingen de partijen op 1 december 1506 
uiteen8 2). De kans was zeer groot dat de vijandelijkheden van 
occasionele aanvallen in een geregelde oorlog zouden overgaan. 

Chièvres, teruggekeerd van zijn bezoek aan Maximiliaan, had, 
nu uitbreiding van de Gelderse oorlog niet onmogelijk bleek, op 
2 november 1506 zijn verzoek aan Hendrik VII om 1000 boog
schutters herhaald en sprak zich vrij van de Franse bewering, dat 
hij de oorlog was begonnen door Gelderse steden т .п . Nijmegen 
tot afval te bewegen 8 3 ). Dit was inderdaad een verdraaiing van 
de feiten: op eigen initiatief hadden in mei 1506 de Gelderse 
steden die Karel van Gelre niet wilden volgen in de oorlog tegen 
Philips de Schone, toenadering tot Chièvres gezocht. De koning 

81) Ib., f. 108. 
82) Ib., DD 236, f. 118-v. 119, f. 122-v. 122 en f. 125-f. 127. 
8a) Ib., PA I, f. 125-f. 126. 
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van Frankrijk verlangde achteraf een motivering van zijn hulp
verlening aan Gelre te geven om zich in Engelse ogen te recht
vaardigen. Ondanks het geringe resultaat was het een verstandig 
advies van Hendrik VII geweest een overeenkomst te sluiten en 
Chièvres streefde dit ook, zoals altijd, met alle krachten na Maar 
van de besprekingen te Hasselt verwachtte hij mets goeds, vooral 
omdat Karel van Gelre zo innig verbonden was met Lodewijk XII 
, qu'il n'est apparent qu'il ose traitter sans son sceu" Hierin 
vergiste zich Chièvres: ondanks alle schijn was het Lodewijk XII 
nu werkelijk ernst met zijn aandringen op vrede, zoals uit zijn aan
maning van 22 november 1506 kan worden opgemaakt Het was 
integendeel Karel van Gelre die zich niet bereid toonde Frankrijk 
te volgen op de weg van verzoening De Franse diplomatie, die 
deze boze geest op de Habsburgse landen had losgelaten en een 
tijdlang ondersteund had, kon de m zelfstandigheid en zelfver
trouwen herstelde bondgenoot niet meer remmen Daarenboven 
wilde Lodewijk XII zijn bondgenoot een voordelig verdrag 
gunnen 

Een bestand kon Karel van Gelre alleen zien als uitstel van 
executie wanneer de Habsburgse tegenstander in de periode van 
rust sterk genoeg was geworden, zouden zich de gebeurtenissen 
van 1505 herhalen, maar nu met de totale onderwerping van Gelre 
als resultaat Dit was inderdaad het doel dat Maximihaan zou 
willen verwezenlijken, als zijn handen niet gebonden waren door 
zijn andere bezigheden, zolang Chièvres de politieke gedragslijn 
bepaalde, was er geen aanleiding voor een dergelijk optreden be
vreesd te zijn Maar Karel van Gelre koesterde een wantrouwen, 
vanuit het besef van de onrechtmatigheid van zijn eigen gedrag 
Zou men hem met met zijn eigen wapens bestrijden en onder 
dekking van een verdrag de reeds begonnen herovering van zijn 
hertogdom weer ongedaan maken7 

Het bestand in Gelre werd daarom niet nageleefd, Karel van 
Gelre ging verder met de belegering van het slot Wilp en de ver
sterking van het pas veroverde Elburg, hierin gesteund door zijn 
onderdanen, tot grote verontwaardiging van de Habsburgse stad
houder , Ce sont pour la pluspart bien mauvais et rebelles vilains 
qui n'ont peu ou point d affection pour monseigneur 1 archiduc ne 

s*) Auchentie H35 1 В 
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aux siens", schreef Philips van Bourgondië aan de raad te Meche-
len8"1). De nog loyale steden klaagden over de hun opgelegde 
garnizoenen, die slecht of in het geheel niet betaald, een zware last 
voor de bevolking vormden. 

Wel kon de stadhouder rekenen op de edelen, die immers onder 
voortdurende aanvallen te lijden hadden; pas had hij hun opnieuw 
een eed aan Karel van Oostenrijk afgenomen. Maar hij had drin
gend behoefte aan geld voor zijn soldaten. Diep teleurgesteld 
toonde hij zich daarom ook over het hem berichte onvermogen van 
de centrale regering middelen voor de afbetaling van de staten te 
verkrijgen voor het onderhoud van het aanwezige leger en voor de 
aanwerving van 2000 lansknechten extra. Zonder geld en zonder 
voldoende troepen moest hij Gelre verlaten; het zou in deze om
standigheden te gevaarlijk zijn in het land te blijven. De centrale 
regering zag hiervoor evenmin een oplossing en richtte zich met 
een dringend verzoek tot Maximiliaan, aan wie buitendien een 
apart gezantschap gezonden werd 8 5) . 

Karel van Gelre buitte de stemming van de Nederlandse gewes
ten tegen een Gelderse oorlog op handige wijze uit. In een mani
fest richtte hij zich op 15 december 1506 tot de centrale regering 
en tot alle steden van Brabant, Vlaanderen, Henegouwen, Holland 
en Zeeland afzonderlijk 8 G). Uitvoerig behandelde hij alle onrecht, 
dat hij sinds Karel de Stoute geleden had. Teruggekeerd in zijn 
hertogdom was hij vast besloten met inzetting van zijn leven zijn 
vaderlijk erfdeel terug te winnen. Tot hun betere informatie somde 
hij alle schendingen van gesloten verdragen op en verdedigde zijn 
weigering naar Spanje te reizen met een nieuw argument, n.l. dat 
het hem onmogelijk was binnen een jaar zijn rechten op Gelre uit
een te zetten. 

De hertog suggereerde dat het bloedvergieten tussen zijn neef 
Karel van Oostenrijk en hemzelf onnodig werd voortgezet door 
enkele kwaadwilligen, die minder het landsbelang dan een per
soonlijk voordeel op het oog hadden. Uit deze lage toeleg kwam 
het plan voort aan hem zijn hertogdom te onthouden en door deze 
drijverij in de Nederlanden de vrije uitoefening van handel en 
verkeer te belemmeren. Hij, Karel van Gelre, zou niet in gebreke 
blijven vrede te geven aan de Nederlanden, mits men hem tege
moet kwam in zijn redelijke aanbiedingen. De hertog raakte hier 

s">) Blijkens de instruc ie aan de' gezanten, Wenen, PA I, f. HS 
8n) Audiëntie, port. nr. 1506. 
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gevoelige snaren: het was niet te verwachten, dat de steden zich 
warm zouden maken voor een dynastiek belang, dat hun vreemd 
was en nadeel bracht aan hun welvaart. Slaagde hij erin de be
staande afkeer van hogere uitgaven tot voortzetting van een in 
hun ogen schadelijke en daarom ongewenste Gelderse oorlog te 
bestendigen, dan was de zenuw van de oorlog verlamd. Philips 
van Bourgondië zou dan, zoals hij had aangekondigd, nog verder 
moeten terugwijken en de Gelderse hertog kon de opengevallen 
plaats innemen. 

Ook om deze ondermijningspoging tegen te gaan trachtte de 
centrale regering nogmaals de Franse koning tot betere gedachten 
te brengen. Met dit doel richtte de jonge Karel van Oostenrijk 
zich op 18 december 1506 voor het eerst tot Lodewijk XII; het is 
niet te gewaagd in dit verzoenende schrijven de hand van Chiè-
vres te zien, die volgens zijn herhaalde verzekering de oplossing 
van de Gelderse kwestie in Frankrijk meende te kunnen vin
den 8 7 ) . Nadrukkelijk werd schuld aan de oorlog of aan bestands
schendingen van de hand gewezen; alle fouten lagen, zo bewees 
Karel, aan Gelderse zijde. Treffend juist omschreef de zesjarige 
vorst de krachteloze overeenkomst van Hasselt als een ziel zonder 
lichaam; tegen de wil van Lodewijk XII in had Karel van Gelre 
een werkelijke verzoening onmogelijk gemaakt. Het getuigde niet 
van veel fierheid, dat Karel van Oostenrijk de koning van Frank
rijk als zijn verwant en vazal smeekte hem eerder dan Karel van 
Gelre bij te staan. „Sy vous supplie, monseigneur, humblement 
qu'il vous plaisse laisser et tenir moy, mes pays et subgects en 
bonne paix". Chièvres hield hardnekkig vast aan de dubbele 
dwaling, dat in Frankrijk de middelen te vinden waren om het 
boos bedrijf van Karel van Gelre tegen zijn wil in te bewegen tot 
een voor het huis Habsburg aanvaardbare verzoening. Door deze 
misrekening mislukte zijn poging. Het was het laatste woord van 
Chièvres in deze kwestie; anderen zouden de leiding van de Bour
gondische politiek overnemen. 

Reeds het voorafgaande jaar in november 1506 had Maximi-
liaan aangekondigd een eind te komen maken aan de Gelderse 
oorlog. Vooralsnog was dit een plan gebleven, maar het tekent 
een nieuw streven, ter verwezenlijking waarvan o.a. de aangewe
zen maar nog niet gearriveerde landvoogdes Margaretha van 

S7) Ib.. 1435 I В. 



GELRE EN HABSBURG 113 

Savoye haar medewerker Gattinara naar de keizer had gezonden. 
Deze gezant kreeg op 14 januari 1507 van Maximiliaan te horen, 
dat de keizer er aan dacht een aanvoerder, mogelijk hertog Hen
drik van Brunswijk, te zenden om de oorlog tegen Gelre (e leiden. 
Ook zouden commissarissen de betaling van de ruiters komen 
regelen88). Tegelijk had Maximiliaan met iets meer succes dan 
Chièvres in het verleden een beroep gedaan op Engeland. Nu het 
plan Engelse troepen naar Gelre te zenden vaste vormen aan
nam, wekte dit de bezorgdheid van Jacob IV van Schotland, ach
terneef van Karel van Gelre. 

De Schotse koning verdedigde op 8 januari 1507 de rechtmatige 
houding van Karel van Gelre, wiens vredeswil gebleken was uit 
zijn voortdurende bereidheid dit geschil door arbitrage te laten 
oplossen en richtte zich tegen de oorlogszuchtigheid van Maximi
liaan. Openlijk werd met oorlog gedreigd: als de Engelse soldaten 
in Gelre verschenen, zou de brand in het eigen land van Hen
drik VII oplaaien, want in dat geval zou Jacob IV gedwongen zijn 
Engeland als vijand te beschouwen89). De Engelse hulp kwam 
inderdaad niet; dit kan echter evengoed zoals vroeger in 1506 zijn 
oorzaak hebben in de geringe bereidheid van Hendrik VII, om 
noch Habsburg deze waardevolle maar voor hem te kostbare steun 
te verlenen, noch Frankrijk door deze interventie voor het hoofd 
te stoten. 

Nu de Habsburgse reactie op het Gelderse optreden op gang 
kwam, daalden de kansen op een redelijk vergelijk nog verder. 
Toch werd de hand gehouden aan de dagvaart, afgesproken voor
dat Chièvres moest terugtreden. Op 5 januari 1507 werden te 
Hasselt de onderhandelingen heropend. Van het begin af waren 
de meningen verdeeld; zelfs verklaarde de bastaard van Gelre, 
dat deze dagvaart niet bedoeld was om tot sluiting van een be
stand te komen. Voor de samenkomst had Lodewijk XII reeds 
voorstellen laten opstellen en aan Courteville meegegeven, zoals 
hij op 7 januari 1507 aan Karel van Oostenrijk schreef00). De 
Franse koning koesterde de wens, dat nu een blijvende vrede ge
sloten werd en drukte zijn tevredenheid uit over de verzoenende 
woorden, die Karel hem op 18 december 1506 had geschreven. 

88) Koperberg, Margaretha van Oostenrijk, p. 47. 
89) Letters... of Henry VII, II, pp. 225—229. 
uo) Wenen, DD 236, f. 145. 



I H GELRE EN HABSBURG 

Dit nam niet weg dat het Franse ontwerp dermate nadelige voor
waarden bevatte, dat het onmogelijk door de Habsburgse gezan
ten kon worden aanvaard. Ook werd de zaak er niet beter op, 
doordat Lodewijk XII het niet nodig achtte, dat in geval van 
arbitrage door Hendrik VII en hemzelf de partijen zich onvoor
waardelijk aan een eventuele uitspraak moesten onderwerpen. 

Buitengewone moeite hadden de Bourgondische afgevaardig
den met het optreden van een troep heerloze huursoldaten, die in 
Gelre gelegerd was en daar plunderde. Waarschijnlijk om een 
motief te hebben voor hun roverij, hadden de beide aanvoerders 
van deze Duitse lansknechten, pas uit Bourgondische dienst ont
slagen, Karel van Gelre de oorlog verklaard: de hertog zou oor
logshandelingen gepleegd hebben tegen het Duitse rijk en tegen 
de Roomskoning01). De achterdochtige Geldersen vermoedden 
hierin een opdracht van Maximiliaan; mogelijk was het hun be
kend hoezeer de Roomskoning afwijzend stond tegen een wapen
stilstand en plannen koesterde voor een actiever optreden tegen 
Gelre. 

De Gelderse gezanten verklaarden vast te houden aan het 
Franse ontwerp, dat naast de gebruikelijke bestandsbepalingen 
stipuleerde: 

1. De vreemde lansknechten zouden uit Gelre verjaagd wor
den en geen steun van de hertog van Kleef of van anderen 
mogen ontvangen. 

2. De Roomskoning moest in het bestand als partij genoemd 
worden. 

3. Karel van Gelre mocht Elburg, Wilp, de Veluwe, de Bom
melerwaard en het land van Kessel in bezit houden. 

4. Karel van Gelre zou onschuldig verklaard worden aan de 
begane bestandsschendingen: ,,il n'avoit prins que Ie 
sien"513). 

Uit dit laatste artikel blijkt, dat Karel niet wenste te berusten in 
welke deling van het hertogdom dan ook, in volledige tegenstelling 
tot het verdrag van Tiel. Deze neiging van hertog Karel om Gelre 

01) Ibidem, f. 128. 
92) De verslagen en andere stukken over deze dagvaart: ibidem, f. 141—· 

f. 143, f. 145, f. 148-f. 150, f. 152-v. 152, f. 157, f 160-v. 162, f. 164 
en f. 168. 
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nu reeds als zijn wettig bezit te beschouwen maakte een vergelijk 
practisch onuitvoerbaar. 

De Habsburgse gezanten kwamen met een eigen ontwerp: 

1. De hertogen van Gelre en van Kleef zouden de wederzijdse 
bezittingen niet aanvallen; beider onderdanen zouden vrij 
zijn in handel en verkeer. Dit artikel bedoelde bescherming 
te geven aan de gebieden, die Karel de Stoute in 1473 aan 
de hertog van Kleef had geschonken. 

2. Karel van Gelre en de Gelderse edelen zouden eveneens de 
strijd staken. 

3. Het vroegere tractaat, op H oktober 1506 te Mechelen ge
sloten, zou van kracht blijven; de arbitrage over Gelre zou 
dienovereenkomstig geregeld worden. 

4. Indien dit verdrag door Karel van Gelre tegenover één van 
de betrokkenen verbroken zou worden, dan zou het ook door 
de anderen als verbroken beschouwd worden. 

De Geldersen wilden niets anders dan de ongewijzigde Franse 
artikelen. Overeenstemming was alleen bereikt over enkele pun
ten van minder belang toen de dagvaart op 13 januari 1507 werd 
gesloten. Het was gedurende deze besprekingen duidelijk gewor
den, dat de gehele herovering van Gelre op het programma van 
de hertog stond. W a t kon het anders betekenen wanneer de Gel
derse gezanten verklaarden, dat de verovering van verschillende 
plaatsen in het hertogdom niets anders was dan rechtsherstel? 
Van Bourgondische zijde was het geduld uitgeput: men kon deze 
geleidelijke penetratie en de Gelderse pretentie, dat de herwonnen 
gebieden het rechtmatig eigendom van Karel van Gelre waren, 
niet langer tolereren. 

Hiermee kwam een eind aan de zich sinds maart 1506 voort
slepende onderhandelingen, waardoor men gepoogd had nog iets 
te redden. Een vergelijk met Gelre was een illusie gebleken; alle 
pogingen hadden Karel van Gelre alleen maar in staat gesteld een 
begin te maken met de herovering van zijn hertogdom. De politiek 
van Chièvres was mislukt, zowel in Frankrijk en Engeland als bij 
de directe onderhandelingen met de Gelderse afgevaardigden. De 
overschatting van de Franse en Engelse bereidheid in voor Bour-
gondië gunstige zin tussenbeide te komen is reeds genoemd. Het 
vergelijk met de tegenstander zelf was onmogelijk, omdat Chiè-



116 GELRE EN HABSBURG 

vres vast wilde houden aan de kern van het verdrag van Tiel, 
maar Karel van Gelre zich concentreerde op een gehele of ge
deeltelijke herwinning van zijn vroegere macht. Uit de gecompli
ceerde reeks ambassades en besprekingen had Karel tenslotte de 
waardevolle conclusie weten te trekken, dat achter de soms krach
tige, vaker toegevende Bourgondische houding weinig werkelijke 
macht school. 

5. De moeilijke Bourgondische verdediging, 
januari 1507—augustus 1508. 

Tot beter begrip van de situatie gekomen sloeg de Bourgondi
sche centrale regering andere wegen in. Een dergelijke ommekeer 
was volkomen overeenkomstig de wens van Maximiliaan; waar
schijnlijk liet zich ook de invloed van Margaretha van Savoye 
reeds voor haar aankomst gelden. De centrale regering kon al op 
22 februari 1507 aan Maximiliaan berichten, dat maatregelen 
waren getroffen om de grenzen te verdedigen; hiermede waren de 
graaf van Buren, zijn zoon Floris van Egmond en Cornells van 
Zevenbergen belast0 3). Veel moeilijkheden leverden hun de 
troepen heerloze landsknechten; het gevaar bestond dat zij in 
Gelderse dienst zouden treden. Bovendien verkeerde de raad in 
dringende geldnood; de garnizoenen in Gelre konden niet betaald 
worden. Hiervan was een eerste gevolg het verlies van Doesburg 
geweest. Het was onmogelijk een lening te sluiten om in de tekor
ten te voorzien. Daarom kon men verwachten, dat de onbetaalde 
soldaten tot muiterij zouden overgaan en ten koste van het platte
land zouden leven. 

Onder deze omstandigheden was het begin van haar bestuur 
weinig opwekkend voor de nieuwe landvoogdes, Margaretha van 
Savoye, die de 24e maart haar intocht hield in Mechelen. Maar zij 
was er niet de persoon naar om moeilijkheden uit de weg te gaan 
en trof de nodige maatregelen om het Gelderse gevaar nog verder 
in te dammen. In Gelre werd Philips van Bourgondië als stad
houder vervangen door een jongere kracht, Floris van Egmond, 
die op 16 maart in Arnhem arriveerde94); vooralsnog kon hij niet 
meer doen dan voorkomen, dat nog meer steden en landstreken 

93) Nijh., VI, I, nr. 595, pp. 383-388. 
!>4) Ib., Ini., p. 97, η. 1. 
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aan de actieve tegenstander toevielen. De energieke nieuwkomer 
had ook het geringe voordeel, dat hij in zijn verdediging niet werd 
belemmerd door pogingen een reddeloos gebleken bestand te 
handhaven. In de afgelopen anderhalf jaar leek het wel of het 
bestand uitsluitend gediend had om alle Habsburgse maatregelen 
te verlammen, terwijl de tegenstander zonder scrupules zijn kans 
waarnam, maar wel luid jammerde over elk onrecht, hoe nietig 
ook, hem aangedaan. Deze achterneef van Karel van Gelre was 
de hertog allerminst vriendschappelijk gezind. De voornaamste 
reden lag in het grote gevaar, dat zijn bezittingen liepen van de 
kant van een krachtige en daarbij nog anti-Habsburgse hertog. 
Boven deze voorstander van een krachtige politiek in de Gelderse 
kwestie, in scherp contrast met de gedragslijn van Chièvres, zou 
Rudolf van Anhalt, een van de bekwaamste Habsburgse gene
raals, speciaal hiertoe door de keizer gezonden met zijn eigen 
goedgeoefende soldaten als kapitein generaal optreden. 

Voor haar doel wist Margaretha bovendien de diensten te ver
werven van de hertog van Kleef, met wie zij op 30 juni 1507 een 
aanvalsverdrag tegen „Karel van Egmond" sloot05). Zelfs werd 
gedacht aan een ,,goede stracke oirloghe", waarin Johan van Kleef 
feitelijk als condottiere in Habsburgse dienst optrad. Veertien 
dagen werden gereserveerd voor de voorbereidingen; op 15 juli 
zou de eerste termijn ingaan met een voorschot van 2000 Philips-
gulden. Bedongen werd, dat Margaretha noch Karel van Oosten
rijk een aparte vrede zouden sluiten: de hertog van Kleef was de 
voorlaatste gezamenlijke aanval van 1499, toen Maximiliaan welis
waar geen apart verdrag gesloten had, maar toch Kleef en Gulik 
had overgelaten aan hun eigen macht, kennelijk nog niet vergeten. 

Met de geringe middelen waarover beide partijen beschikten 
werd nu op kleine schaal oorlog gevoerd. Gelderse troepen be
legerden Ott Schenk in Wachtendonk; Karel van Gelre zelf voer
de zijn troepen tegen de Gelderse steden langs de Rijn aan en de 
burgers van Zutfen hadden een kasteel in hun kwartier omsingeld. 
Maar de graaf van Rethel, bevelhebber van de Franse hulptroe
pen, aan wiens brieven van 15 en 24 juli 1507 deze berichten ont
leend zijn, was overigens somber gestemd over de si tuat iem) . 
Karel van Gelre had immers geen geld en daarmee geen mogelijk-

') Audiëntie, port., nr. 1506. 
') v. d. Bcrgh, II, nrs. 24—27, pp. 81—90. 
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heid zich afdoende te verdedigen, laat s taan een aanval te doen 

op de vijand binnen of buiten Gelre. Poederoyen werd door Hol 

landse troepen ingesloten; een Brabants legertje stond gereed 

Gelre binnen te vallen. Voora l een eventueel verlies van dit sterke 

rivierslot, uitvalspoort naar Brabant en Hol land zou een ernstig 

nadeel betekenen. M a a r de Duitse huurlingen hadden geweigerd 

ook maar één s tap te zetten, zolang zij geen soldij ontvingen en 

hielden de artillerie in hun buurt als onderpand vast. Me t kracht 

drong Rethel daarom aan op steun in geld of in soldaten uit 

Frankrijk. 

Dit verzoek kwam op een gunstig moment bij Lodewijk XII 

aan, zojuist teruggekeerd uit Savona, waa r hij de banden met 

Ferd inand van Aragon nauwer had aangehaald . Beide vorsten 

voelden zich immers gelijkelijk bedreigd door Maximiliaan, die in 

Spanje en in de Neder landen als regent de plaats van zijn zoon 

had ingenomen. Enerzijds herleefde de nooit aflatende wens van 

de keizer het s tamland Bourgondië te herwinnen en anderzijds 

had Maximiliaan het regentschap in Castilië opgeëist. O o k in 

Italië was zijn invloed merkbaar in de ant i -Franse houding van de 

Zwi tserse kantons, een gevaarlijke factor nu ook paus Julius II de 

macht van de Kerkelijke Staat wilde vergroten en leiding gaf aan 

de groeiende Italiaanse oppositie tegen de vreemde Franse bezet

ters . Deze ontwikkeling lag nog in de kiem; toch bood een aflei

ding in het N o o r d e n een middel om de ongewenste troepen van 

de Roomskoning uit Italië te weren. Een aanzienlijke Franse 

troepenmacht, 2500 ruiters en 4000 lansknechten, begaf zich op 

weg om de benarde Gelderse bondgenoot te steunen. 

N o g voor hun aankomst had Karel van Gelre in een snelle 

campagne de Hollandse belegeraars van Poederoyen verdreven, 

tot groot ongenoegen van Margare tha , die bij Jan van Egmond, 

s tadhouder van Holland, op 10 augustus 1507 haar ontevreden

heid uitte over de betoonde incompetentie. „Bien est vray qu'il 

fault avoir des infortunes, maiz il me samble, que en avons maintes 

plus par nostre faulte que par voulonté divine" ü 7 ) . Als overwin

naar in Roermond aangekomen, kon Karel van Gelre de F ranse 

t roepen onder zijn oude wapenbroeders Robert van der M a r k en 

François de Tél igny verwelkomen en met hen een plan de cam

pagne ontwerpen. Margare tha had inmiddels op energieke wijze 

m) Ib., nr. 28, pp. 91-92. 
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de haar toevertrouwde landen beschermd Haar vertrouwde raads
man Mercurino Gattinara had zij naar Luxemburg gezonden om 
een bemiddelende taak te vervullen tussen de verschillende aan
voerders, een plicht waarvan deze diplomaat zich met zijn ge
bruikelijke scherpe inzicht en tact kweet Aan de strijdmacht in 
Gelre onttrok de landvoogdes Hendrik van Nassau, tegen de wen
sen van de kapitein generaal de vorst van Anhalt en van Floris van 
Ysselstein in, die niet verder vermochten te zien dan het locale be
lang van de situatie in Gelre. Op deze manier kon een verspreid 
opgestelde legermacht de Franse troepen voorlopig afhouden van 
plundering in de rijke Nederlandse gewesten 0 8 ) . 

Maximihaan bleek van deze situatie niet op de hoogte te zijn, 
op 18 augustus 1507 schreef hij hoopvol aan Margaretha over de 
gunstige stemming van Lodewijk40). De Fransen waren wel be
reid hem doortocht te verlenen om m Rome de keizerskroon te 
ontvangen en zelfs hem vrij spel te laten in Gelre waar hij ,,ung 
bon avantage" kon behalen ,,pour nous pour les (n.l. de Gelderse 
rebellen) réduire". Margaretha kon deze verkeerde voorstelling 
van zaken, die de Franse diplomaten hem gesuggereerd hadden, 
rechtzetten, maar de Roomskoning gaf zo gauw een geliefkoosd 
plan met op. Hoewel hij beloofde zijn uiterste best te doen om 
haar te ondersteunen bleef hij nu op andere gronden geloven in de 
mogelijkheid van een tocht naar Rome en ten gunstige wending in 
Gelre. Want door zijn komst in Italie zou hij de Franse positie 
verzwakken en hun bereidheid tot hulp aan de Geldersen vermin
deren1 0 0) . Achter deze Franse welwillendheid school hun juiste, 
maar niet vleiende waardering van de vorstelijke plannenmaker. 
Dezelfde Fransen hadden een jaar geleden geen bezwaar gemaakt 
tegen de komst van Maximihaan, die zij kennelijk ongevaarlijk 
achtten nu Ferdinand van Aragon m sterke mate toenadering 
gezocht had en de Gelderse oorlog mogelijk aan het leger voor 
de Romzug troepen zou onttrekken. 

Margaretha had intussen het nadeel ondervonden van de lange 
en moeilijk verdedigbare grens met Gelre en de bewegelijkheid 
van de tegenstanders, die ruime mogelijkheden hadden de plaats 
van aanval te bepalen. Terwijl de Habsburgse troepen elders 

e8) Ib , nrs 29 en 30, pp 91 — 95, aichives du Nord, chan brc des ^o npus. 
Lettres Missives, portefeuille de Mercurino Gattinara 

•"») Le Glay, I, no 3, ρ 6 
^ 0 ) Ib, I, nr 3, ρ 6 
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verbleven, trok de Frans-Gelderse strijdmacht Brabant binnen, 
plunderde enkele plaatsen en verraste op 29 september Tienen, 
verzamelplaats en arsenaal n.b. voor de in dit gebied opererende 
Bourgondische troepen. Toch kon Margaretha het laatst lachen. 
W a n t Karel van Gelre werd bedrogen in zijn hoop financieel 
voordeel uit deze plundertocht te halen, waaraan hij in zijn be
rooide omstandigheden dringend behoefte had. De Franse troepen 
trokken met hun buit af in de richting van de grens zonder zich 
verder om hun Gelderse bondgenoot te bekommeren. Zo zag 
de hertog zich én geldelijke én militaire steun ontgaan. Zorgeloos 
trokken de Fransen hun nederlaag tegemoet; bij St. Hubert wer
den zij door de inmiddels gealarmeerde troepen en toegesneld 
landvolk ongeveer 10 oktober verslagen. Hun roof ging verloren 
en een van hun aanvoerders, Téligny, raakte gevangen; uit zijn 
verklaringen zouden Margaretha en Maximiliaan veel Ieren over 
de dubbelzinnige Franse politiek. 

Deze derde en laatste Franse hulpverlening had Karel van 
Gelre door een moeilijke periode heen geholpen, maar zijn zor
gen niet geheel verdreven. Juist nu de Bourgondische verdediging 
in kracht toenam, moest hij zijn eigen zaken zelfstandig beharti
gen. De hertog had zijn behoud te danken aan de wonderlijke 
verblinding van Maximiliaan, die het Gelderse gevaar onder
schatte en meende met de zending van Anhalt genoeg te hebben 
gedaan. Hoewel de Roomskoning nu ook de ernst van het Franse 
gevaar onthuld was, meende hij toch, dat zijn voornaamste taak 
in Italië lag. Graag, zo schreef hij op 17 oktober 1507 aan zijn 
dochter, had hij haar ondersteund, maar hij kon geen ruiters mis
sen. En de Nederlanden waren beslist in staat zich zelf te ver
dedigen. Zodra zijn leger bijeen was, zou hij de Fransen in Italië 
zoveel werk geven, dat zij Gelre wel in de steek moesten laten. 
Indien de Nederlanden als geheel in opstand kwamen, ja dan zou 
Maximiliaan zijn reis naar Rome onmiddellijk opgeven en met 
tien of twaalfduizend man overkomen om de rebellen te bestraf
fen, maar het was hem onmogelijk zuiver en alleen voor de Gel
derse kwestie de keizerskroon op te geven 1 0 1 ) . De Franse toeleg 
om door steun aan Karel van Gelre Maximiliaan in Italië te ver
zwakken was door deze vasthoudendheid mislukt. De keizer kon 
blijkbaar alleen in uitersten denken. Margaretha wilde slechts een 

101) Ib., I, nr. 9, p. 15. 
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bescheiden maar toereikende versterking en de aanwezigheid van 
haar vader was even ongewenst als van een zo groot leger! Het 
resultaat van al die plannenmakerij was overigens dat nu in het 
geheel geen hulp naar de Nederlanden kwam. 

Deze gang van zaken achtte Margaretha voor de Nederlanden 
ongewenst. Duidelijker dan Maximiliaan besefte zij hoezeer de 
Habsburgse krachten versnipperd werden door de keizerskroon 
na te jagen. Om haar vader over te halen tot een krachtig optre
den tegen Gelre, zond zij Mercurino Gattinara en Sigismund Phlug 
naar hem toe Op 29 oktober 1507 waren de gezanten te Inns
bruck en konden verslag uitbrengen over de overwinning op de 
Fransen bij St. Hubert Maximiliaan toonde zich ten zeerste geïn
teresseerd in de Franse bedoelingen en drong er op aan dat Té-
hgny, nu gevangene van de heer de Rolles, aan Margaretha uit
geleverd zou worden ter nadere ondervraging. Hierop bracht 
Gattinara onomwonden de ontevredenheid van Margaretha aan 
de Roomskoning over. Het was onmogelijk de oorlog tegen Gelre 
voort te zetten als Maximiliaan geen voorziening in deze trof. Alle 
kwaad dat hier geschied was sproot voort uit de afwezigheid van 
de Roomskoning en uit geldgebrek. Als Maximiliaan vanaf het 
begin m de Nederlanden gekomen was, had men wel de beschik
king over de benodigde financien gehad. Een behoorlijke knjgs-
tocht was dan mogelijk geweest, ook zouden de staten gemakke
lijker de beurs geopend hebben voor de Gelderse oorlog. Tenslotte 
had Margaretha m dat geval onbetrouwbare aanvoerders kunnen 
vervangen. 

Maximiliaan vatte de hele affaire luchtig op. W a t niet was, 
kon nog komen. Hij had gehoord dat m Gelre pest en hongers
nood heerste Karel van Gelre kon zijn troepen niet betalen en de 
buit van de Fransen, waaruit hij zijn tekorten had menen te kun
nen aanvullen, was zijn neus voorbijgegaan. De vorst van An
halt had hem bericht, dat hij verwachtte Karel van Gelre tussen 
zijn eigen troepen en de hertog van Kleef in te sluiten. Met deze 
steun, meende Maximiliaan, was Gelre zo goed als gewonnen. 
Grote dingen verwachtte hij inderdaad van de hulp van Johan 
van Kleef, die hij van geld zou voorzien om Nijmegen te kunnen 
belegeren. Voor hij naar Italie vertrok, zou Maximiliaan vanuit 
Innsbruck door Frankrijk heen naar het Noorden trekken om 

102) Archives du Nord poitefeuille de Gattinara Neg, I nr 62 pp 207, 
212-214 
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snel orde op zaken te stellen in de Nederlanden102). Dit plan 
werd nooit uitgevoerd. Margaretha had minder reden voor op
timisme; ook al was Karel van Gelre verlamd door geldnood, zij 
was het evenzeer. Een treffend beeld gaf het garnizoen van Tiel, 
waarvan Maximiliaan van Hornes haar een somber relaas op
hing, de 20e december 1507. Enkele soldaten van de bezetting 
hadden hem gesmeekt om hun hun soldij te voldoen, ,,car la plus
part n'a robe, pourpoint ne chemise en dos, et ne scevent (savai
ent) que mengier." Als de kanselier hen niet had gerustgesteld, 
waren deze huurlingen weggetrokken. De stad was dan verloren. 
Nu verklaarden zij zich bereid de verdediging voort te zetten, mits 
zij een maand soldij zouden ontvangen. Hornes drong er op aan 
dat de landvoogdes vanuit Den Bosch laken zou sturen om hen te 
kleden en hun tenminste voor twee weken soldij uit te betalen 1 0 3 ) . 

Eenzelfde geluid liet Hendrik van Nassau horen, wiens 250 
ruiters reeds lang onbetaald waren. Naast zijn beleefde nederig
heid tegenover Margaretha klinkt uit zijn brief een zelfverzeker
de verontwaardiging door en gekwetste trots, omdat enkele amb
tenaren van de centrale regering beweerd hadden, dat zijn heer
lijkheden niet naar evenredigheid hadden willen bijdragen in de 
algemene lasten1 0 4). Margaretha had hem zelf betaling beloofd; 
waarom was dit niet gebeurd? Dit raakte zijn eer; Margaretha 
was verplicht hem te zeggen, wie hem inzake de geweigerde 
belastingen belasterd had „comme ung meschant homme". Hoge 
woorden voor een „très humble et obéissant serviteur!" Maar het 
was niet zonder reden dat hij en Hornes zich bezorgd maakten 
over de „povres gensdarmes", die tot de beste troepen behoorden. 
Omdat zij volgens gangbaar krijgsgebruik wapens, voedsel, kle
ding en logies uit eigen zak moesten betalen, waren zij door de 
achterstalligheid in betaling verstoken van alle noodzakelijke 
levensbehoeften. 

Veel moeite ondervonden Margaretha en Maximiliaan van de 
weifelende houding van hertog Willem van Gulik aan wie Lode-
wijk XII in september door middel van zijn gezant Jean Gamaches 
toenadering tot Gelre had voorgesteld. Dit zou resulteren in een 
huwelijksverdrag tussen Karel van Gelre en Maria, erfdochter van 
Gulik en Berg, ondanks haar verloving met Johan van Kleef. 
Willem van Gulik had misschien wel oren naar deze verbintenis. 

103) v. d. Bcrgh, II, nr. 31, pp. 95—96. 
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maar vreesde ook weer de woede van Maximiliaan. Na herhaald 
aandringen van Lodewijk XII wees Willem tenslotte op 10 sep
tember 1507 dit voorstel van de hand, omdat hij als rijksvorst 
geen band aan kon gaan met een vijand van de Roomskoning. 
Maximiliaan beloonde deze beslissing door zijn goedkeuring te 
verlenen tot het Kleefs-Gulikse huwelijk, dat rijkstoestemming 
moest krijgen omdat verschillende lenen in de toekomst in een 
personele unie verenigd zouden worden. Deze verbintenis kwam 
in 1511 tot stand1 0 5) . Een groot gevaar voor de Nederlanden 
was afgewend; had Karel van Gelre en niet Johan van Kleef de 
opvolging in Gulik en Berg verworven, dan waren de rampzalige 
gevolgen niet te overzien geweest. Bovendien was de positie van 
Kleef, de pas gewonnen bondgenoot, dan onhoudbaar geworden. 
Het was reeds genoeg Gelre tegenover zich te vinden, maar wat 
had Margaretha moeten beginnen tegen een vorst, die de Rijn 
bijna vanaf Keulen tot bij Utrecht in zijn macht zou hebben? 

Door de wijdvertakte Habsburgse belangen en de oppositie die 
deze machtsconcentratie uitlokte, was de Gelderse kwestie een 
internationaal probleem geworden. Een oplossing was daardoor 
niet eenvoudig. Maximiliaan zag de zaak nog steeds simpel: op 
26 maart 1508 sprak hij tegenover Gattinara als zijn mening uit, 
dat hij over de middelen beschikte Gelre weer geheel in zijn bezit 
te krijgen l o e ) . Voor Margaretha, die meer van nabij de stand van 
zaken kon overzien, was de situatie niet zo eenvoudig. Voor alles 
vereiste de kwetsbare handel van de Nederlanden vrede met 
Frankrijk en Gelre, óf een afdoende bescherming tegen een inval 
zoals Karel van Gelre in 1507 in Brabant had kunnen doen. Wel 
iswaar ging zij ook weer niet zo ver als de derde opvatting over 
het Gelderse probleem, die van Chièvres en de staten, die minder 
gegrepen waren door een dynastiek ideaal en meer uitsluitend 
dachten aan het landsbelang. In hun zienswijze kwam verzoening 
en herstel op de eerste plaats; zolang de Nederlanden niet werden 
aangevallen, — en in hun ogen lokte de Habsburgse politiek de 
Gelderse oorlog uit — zagen zij de noodzaak van militaire maat
regelen niet. Het gaat niet aan deze ideeën als kortzichtig te ver
oordelen: het is niet onmogelijk dat Karel zich werkelijk rustig 

™) Ib., nr. 32, pp. 96-98. 
105) O. Redlich, Franzòzische Vermittlungspolitik am Niederrhtfin, 

pp. 154-155. 
1 0 β ) Archives du Nord, portefeuille Gattinara. 
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gedragen zou hebben, mits men hem het ongestoorde bezit van 
zijn hertogdom gelaten zou hebben. Dit nu kon de dynastieke 
politiek nooit toestaan. 

Hoezeer Margaretha ook verschilde van Chièvres, zij had met 
dezelfde omstandigheden te rekenen en vooral met de krappe fi
nanciële situatie, waardoor zij evenzeer tot een verzoenende poli
tiek gedwongen was. Het voortdurend geldgebrek belemmerde 
in 1508 een krachtige oorlogvoering. Het is een eentonig her
haalde klacht van de vorst van Anhalt, kapitein generaal in de 
Nederlanden, dat hij niet in staat is zijn troepen te betalen en 
ernstig vreest voor het behoud van de Gelderse steden. Gattinara 
verwachtte het verlies van Arnhem door ontevredenheid van de 
huursoldaten: ,,ceulx qui sont en garnison la délivreront aux en
nemis". Ook de hertog van Kleef kon om dezelfde reden niets 
uitrichten107). Zodoende was Anhalt alleen in staat tot een be
perkte actie; na een langdurig beleg van eind april tot 3 juni 1508 
veroverde hij het hinderlijke Poederoyen. Een ander leger onder 
aanvoering van Floris van Egmond was de Veluwe binnengetrok
ken, omdat Karel van Gelre, naar men vernomen had, met een 
leger te Wageningen verbleef. De hertog slaagde erin deze vij
anden te vermijden, bedreigde Harderwijk zonder succes en 
bracht toen in een snelle veldtocht door het Sticht Utrecht heen. 
Weesp en Muiden op 26 mei in een verrassende aanval in zijn 
macht. Een aanslag op Amsterdam mislukte; Karel keerde terug 
naar zijn land, maar liet zijn troepen onder beproefde aanvoer
ders in deze veroverde stadjes achter. Het getuigt van de zwakte 
van de centrale regering, dat Anhalt ondanks een lange belege
ring er niet in slaagde deze steden te herwinnen. Toch waren deze 
plaatsen niet zonder belang, als uitgangspunt van rooftochten 
door Holland en op de Zuiderzee en als belemmering voor de 
handel. 

Wel was het verblijf van Anhalt in het Sticht een bron van veel 
narigheid tussen de bisschop en de Habsburgse overheid enerzijds 
en de overwegend Geldersgezinde staten van Utrecht met Karel 
van Gelre anderzijds , o s ) . Op instigatie van de hertog van Gelre 
klaagden de staten bij de bisschop, die zich op zijn beurt richtte 
tot Anhalt en de centrale regering. Deze hoog opgenomen kwestie 

10') v. d. Bergh, II, nrs. 34—38, pp. 98—108. 
10S) v. Asch van Wück, I, nrs. 242. 332 -333 , 337—341, 346—348, 349— 

35!. 353—354, 357, 358. 366. 369, 373-374 . en 391. pp. 239-274 . 
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van de aanwezigheid van Bourgondische soldaten veroorzaakte in 
de kleine wereld van de Hollands—Utrechtse tegenstelling veel 
deining, die tenslotte op niets uitliep, hoewel vrijwel iedereen van 
Maximiliaan tot de steden van Holland toe erin betrokken raakte. 
Anhalt bleef waar hij was; zelfs een gezantschap van de bisschop 
aan Margaretha kon de integriteit van het Sticht niet bewaren. 
Te goed kende men de zwakte van de bisschoppelijke staat. Be
langrijker dan de onmiddellijke gevolgen waren de toekomstige 
resultaten: verwijdering tussen bisschop en staten, omgekeerd 
toenadering van de staten, met de stad Utrecht voorop, tot Karel 
van Gelre en tenslotte een groeiende tegenstelling tussen Gelre 
en bisschop Frederik van Baden, in zijn hart Bourgondisch ge
zind. Vooral deze laatste ontwikkeling liet zijn invloed in de 
komende jaren gelden. 

Maximiliaan die in augustus 1508 in de Nederlanden was ge
komen om persoonlijk deze zaken te regelen, gelukte het evenmin 
de Gelderse invallers te verdrijven uit Weesp en Muiden. In haar 
onmacht de haar toevertrouwde landen afdoende te beschermen 
tegen het Gelderse gevaar, beproefde Margaretha op verschillende 
wijzen een eervolle regeling van de Gelderse kwestie te bereiken. 

6. Een Habsbargs huwelijksaanzoek, augustus 1508. 

Uit deze tijd stamt dan ook de tweede poging om Karel van 
Gelre door een huwelijk te binden aan het huis Habsburg; de 
candidate was nu de driejarige Maria, zuster van Karel van Oos
tenrijk. De onoorbaarheid van de verbintenis tussen dit kind en 
de 40-jarige man speelde geen rol in de overwegingen. Wel stelde 
Maximiliaan bepaalde eisen aan dit huwelijk; de inleiding tot deze 
artikelen doet vermoeden, dat het plan door de keizer werd over
genomen en geamendeerd op een suggestie van een ongenoemde 
raadgever; deze wijze om de Gelderse kwestie op te lossen is 
alleen bekend uit de opmerkingen, die Maximiliaan erover maak
te 1 0 0 ) . Het ligt voor de hand te denken aan Margaretha: geen 
van de keizerlijke raadslieden zou naar alle waarschijnlijkheid in 
deze vorm durven beschikken over de hand van een keizerlijke 
prinses. Bovendien was zij een uitgesproken voorstandster van 
verzoening met Gelre, als er geen andere mogelijkheid was. Dit 

"») R. A. in Gelderland, Hert. arch., losse sukken, afd. VI, nr. 112. 
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vermoeden wordt versterkt door een opdracht van de landvoogdes 
aan Philips van Kleef, heer van Ravestein, „lequel a tousjours 
porté bonne amour et affection à mondit seigneur de Gheldres" 
om de hertog voorzichtig over dit huwelijk te polsen110) Rave
stein moest er vooral op wijzen dat ,.ceste alliance seroit bien 
grande en honneur, prouffit et seurté de son cas" Karel van Gelre 
ging hier blijkbaar op in, daarom werd, zoals deze brief aan 
Ravestein aangaf, een concept bij de keizer ingediend, toen deze 
kort daarop m de Nederlanden aankwam Alleen werd door Rave
stein gesproken over Eleonora, ,,la plus belle des autres" Maxi-
mihaan prefereerde blijkbaar Maria, haar jongere zuster Het 
huwehjksverdrag bevatte met de wijzigingen door de keizer aan
gebracht, de volgende bepalingen 

1. Evenals in 1499 moest de voornaamste bepaling zijn, dat 
Karel van Gelre het hertogdom Gelre als achterleen van het 
huis Bourgondie bezitten zou 

2 Indien de toekomstige echtgenoten overleden zonder man
nelijke erfgenamen zou Gelre aan het huis Bourgondie ver
vallen Mochten zij zonen krijgen dan zou na de dood van 
deze erfgenamen het hertogdom onder het Habsburgse huis 
terugkeren De mannelijke erfgenamen van de derde gene
ratie zouden 100—150 000 pond of een ander vast te stellen 
bedrag ontvangen. 

3 Keizer en hertog zouden een raad van 10^—12 personen be
noemen voor het dagelijks bestuur van Gelre onder beider 
toezicht tot aan de voltrekking van het huwelijk 

4 Deze ,,gouverneurs" — deze functie kan in de geldende 
Bourgondische ambtelijke terminologie alleen worden weer
gegeven met „stadhouders" .— zouden tot garantie op de 
naleving van het verdrag Nijmegen en Wagenmgen in bezit 
houden, de onkosten van hun bestuur zouden door Karel van 
Oostenrijk en Karel van Gelre samen gedragen worden 

5 Eventuele geschillen zouden ter kennis van de keizer en de 
hertog van Gelre gebracht moeten worden, die binnen 
6 maanden na dato de kwestie moesten afdoen 

110) Audiëntie, Port nr 1506 
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6. Alle aanvoerders in steden en kastelen bleven in functie, 
onder voorbehoud dat de keizer diegenen die Karel van 
Gelre onaangenaam waren, zou vervangen. Deze bepaling 
werd door Maximiliaan in het stuk geschrapt als kennelijk 
ongewenst. 

7. Karel zou Weesp en Muiden uitleveren; de huidige bezet
tingen zouden vrij mogen wegtrekken. 

8. Tenslotte was Karel van Gelre gehouden het huis Bour-
gondië te dienen en te volgen als „bon et léal parent et 
homme de fief". 

Dit ontwerp was geen lang leven beschoren; het werd niet ge
bruikt als basis tot onderhandelingen, al bewijst zijn aanwezigheid 
in het hertogelijk archief, dat het aan Karel van Gelre is over
gelegd. Evenmin werd het bij de bestands- en vredesonderhande
lingen in november en december 1508 vermeld. De betekenis van 
dit huwelijksproject ligt voornamelijk in de aanduiding van een 
veranderde Bourgondisch^—Habsburgse beoordeling van de Gel
derse hertog. Margaretha zag in ieder geval in Karel van Gelre 
niet uitsluitend een usurpator, maar een min of meer gelijkwaar
dige gesprekspartner, die men op andere wijze dan gewapend kon 
benaderen. Bovendien gaf zij het standpunt, dat Chièvres zolang 
tot zijn schade gehuldigd had, nl. terugkeer tot het verdrag van 
Tiel, 1505, nu voorgoed prijs. Voor Maximiliaan was het alleszins 
voordelig, ook al zal de afstand van Gelre gedurende misschien 
twee generaties hem wel moeite gekost hebben. Voor Gelre was 
het beslist onaanvaardbaar; Karel van Gelre ontving zijn hertog
dom geheel terug, maar de beperkingen waren al te ingrijpend. 
De eerste 12 jaar tot aan de meerderjarigheid van Maria van 
Habsburg was het landsbestuur in handen van de raad van stad
houders en het risico was zeer groot dat na zijn dood na één 
generatie Gelre toch uit zijn geslacht in handen van Habsburg 
zou overgaan. Een dergelijk uitstel van 12 jaar liet Karels leeftijd 
niet toe; om die reden had hij in 1499 bij een vorig huwelijksplan 
de volwassen Margaretha van Savoye geprefereerd boven de 
tweejarige Eleonora van Habsburg (cf. p. 53). Daarom is van dit 
plan niets meer vernomen; het is onzeker op welke datum dit stuk 
geplaatst kan worden; in ieder geval wijst de vermelding van 
Weesp en Muiden op 1508 en wel vóór de bestandsbesprekingen 
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in november en kort na de komst van Maximiliaan in de Neder
landen, eind juli 1508. 

7. De eerste vrede van Kamerijk: verzoening na de mislukking 
van Maximiliaan s politiek, augustus 1508~-maart 1509. 

Aanvankelijk was het ook niet voor een verzoening, dat de 
keizer in de Nederlanden gekomen was. De ongelukkige afloon 
van de oorlog, die hij tegen Venetië had gevoerd, had hem in het 
bestand van juni 1508 de mogelijkheid gelaten om tegen Gelre op 
te treden. De Venetianen hadden er geen bezwaar in gezien de 
Gelderse hertog van dit verdrag uit te sluiten, hoewel hij een dier
baarder bondgenoot van Frankrijk was dan zij wel hadden ver
moed. Deze vergissing, die hun de vriendschap van Lodewijk XII 
ontnam, kwam Venetië op bloedige verliezen te staan in de o.a. 
hierom gewijzigde Franse politiek van toenadering tot Paus en 
keizer en de oorlog tegen de al te machtige „Illustere Republiek". 

De keizer koesterde grote verwachtingen van de hem geboden 
kans: dit maal zou hij Gelre totaal onderwerpen tot groter vei
ligheid van de Nederlanden, schreef hij op 22 en 25 juni aan 
Margaretha1 1 1). De staten moesten hem hiertoe de middelen, 
10.000 gulden, verschaffen. Haast was geboden want zo gauw de 
koning van Frankrijk zijn leger in Italië had ontbonden, zou hij 
ongetwijfeld troepen naar Gelre zenden. Dit gevaar scheen niet 
denkbeeldig; op 12 juli wist Claude Bonard, bevelhebber van 
Béthune, Margaretha uit volgens hem betrouwbare bron te mel
den, dat Lodewijk XII 9—10.000 Gascogners vanuit Italië had ont
boden om naar Gelre te sturen112). Als aanvullende maatregel 
verlangde Maximiliaan, op 16 juli 1508, dat in de verschillende 
gewesten een leger werd samengebracht, 4000 man door Vlaan
deren, 6000 man door Brabant en evenredige aantallen uit de 
overige gewesten, om de Fransen persoonlijk te weerstaan als zij 
de Nederlanden binnenvielen. Bovendien verzocht hij Margaretha 
er voor te willen zorgen, dat Holland troepen leverde voor het 
beleg van Weesp en de betaling van de lansknechten, tot nu toe 
door Brabant voldaan, op zich nam. Van Brabant verwachtte hij 
het dubbele aantal voor dezelfde onderneming. 

1 1 1) v.d. Bergh, II, nrs. 4] en 42, pp. 111 — 11.3: Archives dn Nord, 
Chambre des comptes, lettres missives nr. 8, f. 76. 

112) v. d. Bergh, II, nr. 44, p. 116. 
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Deze beide provincies hadden immers het meeste belang bij een 
goede verdediging tegen Gelre. Zelf bracht hij 400 man uit Italië 
mee, die hij in zijn blijkbaar berooide toestand niet eens kon be
wapenen. Ook voor hun uitrusting moest Margaretha zorg dra
gen1 1 3) . Dit was wel wat anders dan de 10—12.000 man, waar
over hij in oktober 1507 had gesproken. Was de keizer dan zo 
slecht ingelicht over de onwil van de staten iets te doen voor een 
in hun ogen dynastieke oorlog, dat hij met een dergelijke belache
lijk kleine bijdrage meende te kunnen volstaan? 

Margaretha had heel andere inzichten dan haar keizerlijke 
vader; zij wist dat de staten nooit te bewegen waren zoveel geld 
en troepen te verschaffen. De beste oplossing was misschien het 
huwelijksplan geweest; nu dit project van de baan was, bestonden 
er andere uitwegen uit de moeilijkheden, maar niet in de richting 
van de verovering, die Maximiliaan zich voorstelde. Er zou al iets 
goeds verricht zijn als de weinige beschikbare troepen, afdoende 
betaald, in staat zouden worden gesteld hun taak te verrichten. 
De klachten van Nassau, Hornes en Anhalt zijn reeds genoemd. 
Op 10 juli 1508 waarschuwde Floris van Egmond Margaretha, 
dat Arnhem verloren zou gaan als er geen geld kwam voor de 
huurlingen: „les capiteynes (van de in Arnhem gelegerde troepen) 
ont esté vers moy en m'ont finablement et fermement dit qu'ilz 
ne se pouvoient tenir et qu'ilz avoient si grant nécessité et tant 
enduré, que se en dedens XIIII jours on ne leur envoyast argent, 
ils lessereoient la ville" 1 l 4 ) . Ook maakte de landvoogdes zich geen 
illusies over de houding van Frankrijk; van Hendrik VII had zij 
bij monde van haar gezanten in Engeland, op 20 juli 1508, ver
nomen, dat Lodewijk XII vast besloten was Gelre te steunen. 
„Que l'affaire de Gheldres est telle, que le roy de France y em-
ploiroit plustost sa couronne que de laisser destruiré messire 
Charles de Gheldres . . ." n 5 ) . 

De keizer was allerminst tevreden over dit beleid van Marga
retha. In zijn visie op de Gelderse kwestie werd hij meer dan door 
zijn dochter beïnvloed door de oorlogspartij, waartoe de kapitein 
generaal, Rudolf van Anhalt, en de stadhouder in Gelre, Floris 
van Egmond, behoorden. Deze zienswijze leidde tot een conflict 
met Margaretha. Eén ogenblik dacht hij eraan op initiatief van de 

n 3 ) Ib., nr. 46, pp. 120-122. 
114) Ib., nr. 43, p. 113-114. 
113) Ib., nr. 48, p. 127. 
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stad Den Bosch, die als lijdende partij belang had bij een krachti
ger gevoerde Gelderse oorlog, Margaretha als regentes te ver
vangen door Rudolf van Anhalt. Op 29 juli 1508 deed hij een 
belofte in deze geest aan een Bossche delegatie. Maar de storm 
van protesten die in de Nederlanden opstak, toen dit bericht be
kend werd, deed de keizer van zijn plan afzien. Anhalt was in de 
Nederlanden verre van populair: reeds in het voorjaar van 1508 
hadden de staten Maximiliaan verzocht hem terug te roepen uit 
de Nederlanden110). 

Maximiliaan zou voor de zienswijze van zijn dochter moeten 
zwichten: de situatie in de Nederlanden liet hem geen keus. Dit 
ondervond hij reeds bij zijn verzoek aan de staten om voor de 
oorlog tegen Frankrijk en Karel van Gelre de betaling van 2.000 
ruiters en 10.000 lansknechten op zich te nemen1 1 7). In eerste 
instantie hadden de staten deze toezegging geweigerd, omdat het 
een particuliere zaak betrof, die geenszins alle landen van het 
huis Bourgondië-Habsburg raakte, maar alleen Brabant aanging. 
Op 18 juli 1508 herhaalde de keizer zijn verzoek in krachtiger 
termen. De motivering van de staten had hem ten sterkste ver
baasd. Het was aan allen bekend, hoe de Fransen, overoude en 
natuurlijke vijanden van Bourgondië, het hertogdom Gelre aan 
hem, Maximiliaan, hadden ontroofd door Karel van Egmond, die 
in dit land geen enkel recht bezat, te ondersteunen. 

Wel degelijk was de Gelderse oorlog, zaak van hun natuurlijke 
vorst, reeds daarom alleen een nationaal belang. Maar er was 
meer: deze Karel van Egmond hield het Rijk en de Nederlanden 
gescheiden en stookte Luik en Utrecht tot kwade plannen tegen 
het huis Bourgondië op. Nu had hij met Frans geld de oorlog in 
Holland ontketend en enkele steden bezet. Nog verder gingen 
zijn plannen: Maximiliaan had een brief in handen gekregen, die 
Karel aan Lodewijk XII gezonden had. Hierin werd een plan ont
vouwd om heel Holland te veroveren en dan weldra ook met de 
in dit gewest gewonnen vloot Zeeland. De Franse koning werd 
verzocht deze onderneming financieel mogelijk te maken. W a s dit 
geen voldoende reden om Maximiliaan te steunen, die om de 
Nederlanden te beschermen alles in de steek had gelaten, de 
reis naar Rome, de oorlog tegen Frankrijk en Venetië en zijn 
eigen aangelegenheden? De Gelderse kwestie was een smaad 

0) L. Duncker, Fürst Rudolph der Tapfere von Anhalt, p. 70. 
7) Gachard, Analectes historiques, pp. 308—311. 



GELRE EN HABSBURG 131 

voor het huis Bourgondië, dat er zoveel moeite aan had besteed 
en zoveel schade van had ondervonden. De onkosten waren reeds 
tot meer dan 3 miljoen in goud gestegen; zou men, nu de Gel
dersen zo zwak waren, deze onderneming staken, die in verhou
ding in de toekomst zo weinig hoefde te kosten? Er was haast bij; 
de Fransen verzamelden een machtig leger, dat grote schade in 
de Nederlanden kon aanrichten. Het was daarom zaak het niet 
zover te laten komen maar maatregelen te treffen om Gelre tot 
gehoorzaamheid te brengen en de Franse troepen tegen te houden. 

Hoe handig dit betoog ook was opgezet en hoeveel waarheid 
er ook in school naast de grove overdrijving van het Gelderse ge
vaar, de keizer slaagde er niet in zijn doel te bereiken, zeker niet 
op zo korte termijn als hij wenste. Op 6 augustus 1508 herhaalde 
Maximiliaan zijn verzoek, nu aan de stadhouders van de ver
schillende gewesten apart1 1 8) . Alleen Holland en Zeeland hadden 
toegestemd in de gevraagde bede en verder de steden Antwerpen, 
Den Bosch, Leuven en Brussel. Men ziet waar de gevarenzone 
ten opzichte van Gelre lag. Van zijn kant verzekerde Maximiliaan, 
dat hij op de bisschoppen van Keulen, Munster en Utrecht en op 
de hertogen van Gulik en Kleef kon rekenen; dat deze steun 
eerder een zoete hoop dan een vaststaand feit was, vermeldde hij 
niet. Maar zelfs in december was de gewenste bede nog niet ver
leend; Margaretha moest bij haar vader aandringen op matiging 
van zijn eisen, omdat het land zwaar onder de Gelderse oorlog 
had geleden119). 

De keizer had in zijn opzet gefaald. Noch de herwinning van 
de twee Hollandse grensplaatsen, noch de oprichting van een be
hoorlijke strijdmacht met hulp van de staten had hij verwezenlijkt. 
Door de ervaring in de Nederlanden opgedaan had de keizer in
schikkelijkheid geleerd. Met instemming begroette hij dan ook op 
23 juli 1508 de onderhandelingen, die Margaretha met Lodewijk 
XII had aangeknoopt120). De landvoogdes voelde de situatie beter 
aan dan Chièvres, haar voorganger in de regering over de Bour
gondische Nederlanden. Achter de weerbarstigheid van Karel van 
Gelre stak niet de Franse koning, maar zijn eigen vastbeslotenheid 
zijn vaderlijk erfdeel te herwinnen. Juist in deze tijd van toe
nadering tussen Lodewijk XII en de keizer, verenigd door hun 

118) Ib., pp. 313-318. 
110) v. d. Bergh, II, nr. 58,pp. 153—154. 
120) Ib., nr. 49, pp. 133-137. 
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haat tegen Venetië, kwam het gedrag van hertog Karel de Franse 
koning zeer ongelegen. De landvoogdes profiteerde van deze 
stemming om als eerste maatregel Karel van Gelre zijn Franse 
steun te ontnemen. Door een gezant had Margaretha de Franse 
koning laten polsen over een wapenstilstand in Gelre. Dit idee 
was gunstig ontvangen in Frankrijk. Maximiliaan hechtte zijn 
goedkeuring aan dit bestand van twee maanden, gedurende welke 
periode men zou pogen tot een afdoende vrede te komen. Weesp 
zou onder beheer van een derde, mogelijk de bisschop van Utrecht, 
die als conservator kon optreden, gesteld worden. De bezetting 
zou vrij naar Gelre kunnen wegtrekken. Als deze voorstellen 
Lodewijk XII behaagden, kon hij aan Karel van Gelre bevelen het 
verdrag op deze voorwaarden te sluiten. Ook Maximiliaan zou 
zich bij deze overeenkomst aansluiten. Margaretha liet deze bood
schap overbrengen en verzekerde Lodewijk XII, dat van Habs-
burgse zijde geen nieuwe oorlogshandelingen tegen Karel van 
Gelre zouden worden ondernomen 1 2 1) . 

In deze geruststelling was Margaretha niet volledig oprecht. 
Want toen Maximiliaan haar waarschuwde voor de mooie woor
den van de Fransen, die hij al te goed kende122), suste zij dit 
wantrouwen van haar vader, op 4 oktober 1508, met de verzeke
ring dat de wapenstilstand hem niet belette de garnizoenen op 
peil te brengen en het land van een behoorlijk leger te voor
zien 1 2 Л ) . Alleen diende men zich te onthouden van de bouw van 
nieuwe blokhuizen of andere verdedigingswerken. De enige moei
lijkheden met de Fransen inzake het bestand waren de opneming 
van Kleef en de kwestie van de Habsburgsgezinde Gelderse ede
len. De Franse koning wilde ook geen verdere concessies doen. 

Maximiliaan was niet bereid dit bestand te aanvaarden: blijk
baar was hij op zijn besluit van 23 juli 1508 teruggekomen. Mar
garetha maakte zich ernstig bezorgd over deze ongunstige wen
ding; dit vergelijk was de laatste kans en het verdrag moest tot 
stand komen. Werden deze besprekingen afgebroken, dan zouden 
de Fransen Karel van Gelre krachtiger hulp bieden met désas
treuse gevolgen voor de Nederlanden. De plundering van Tie
nen, 1507, was een waarschuwing voor wat een grotere troepen
macht, nu uit Italië teruggekeerd, zou kunnen uitrichten. In het 

121 ) Nég., I, 1. nr. 63, p. 247. 
1 2 2) v. d. Bergh, II, nr. 53, pp. H l - 1 4 5 . 
12;!) Archives du Nord, chiimbre des comptes, lettres missives, nr. 8, f. 197. 
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belang van haar neef, Karel van Oostenrijk, smeekte zij haar vader 
met de grootste aandrang dit bestand te willen aanvaarden. Maxi-
miliaan zond haar op 12 oktober 1508 de heren Van Reux, Ber-
ghen en ^Villem Rogendorff om zijn mening over een overeen
komst mee te delen124). Bovendien kondigde hij haar zijn over
komst aan naar Antwerpen om haar persoonlijk te ontmoeten. Tot 
dan toe had hij haar. wonderlijk genoeg, nog niet gesproken: de 
verhouding tussen vader en dochter, zo verschillend in hun gedrag 
tegenover Gelre, was wel de oorzaak van deze verwijdering. De 
gesprekken te Antwerpen, bedoeld om Margaretha tot zijn inzicht 
over te halen, liepen voor de keizer anders af: de landvoogdes 
slaagde erin de laatste bezwaren van de keizer te overwinnen. 
Op 18 oktober 1508 kon te Rouen een wapenstilstand van 6 weken 
tussen Lodewijk XII, Maximiliaan, de Nederlanden en Karel van 
Gelre gesloten worden ^25). Van Bourgondische zijde waren hier
in opgenomen de bisschop van Utrecht, de hertog van Kleef, de 
graaf van Hornes en de Habsburgsgezinde Gelderse edelen; aan 
de andere zijde stonden vermeld de heer van Sedan en zijn broer 
de bisschop van Luik. Johan van Virssen of Viersen, secretaris 
van de Gelderse hertog, had mogelijk de sluiting van dit verdrag 
meegemaakt; het vrijgeleide dat hij op 10 oktober 1508 voor de 
juist toereikende tijd van 10 dagen van Maximiliaan ontving, 
maakt deze veronderstelling aannemelijk126). Een uitgebreider 
gezantschap, behalve Viersen bestaande uit de Gelderse kanselier, 
Dr. Willem Lanck en anderen, werd voor 14 dagen in staat ge
steld door Bourgondisch gebied te reizen om met Maximiliaan te 
kunnen spreken ^ 7 ) . Op 27 oktober 1501 kon Maximiliaan Mar
garetha opdragen Anton de Lalaing met de bij haar vertoevende 
Franse gezant de wapenstilstand aan Karel van Gelre te laten 
berichten 1 2 8) . Zodra in Gelre het bestand openbaar was afgekon
digd, kon Margaretha in de Nederlanden hetzelfde doen. Mar
garetha was wel en Chièvres niet geslaagd, voornamelijk door 
haar grotere diplomatieke begaafdheid maar ook door haar ge
ringere inschikkelijkheid. Immers wanneer Chièvres steeds maar 

124) Le Glay, I, nr. 76, pp. 93-94. 
^ 5 ) Nég., I, nr. 64, pp. 218—219. 
126) Nijh., VI, l,nr. 628, p. 405. 
127) Ib., η. 629, p. 405. 
1 2 8 ) Le Glay, 1, nr. 80, p. 98. 
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toegaf, achtte Karel van Gelre, die als enig doel de herwinning 
van zijn hertogdom zag, geen termen aanwezig om zich door een 
verdrag te binden. 

Deze overeenkomst betekende een overwinning voor Margare-
tha. die hiermee had bereikt wat Chièvres meer dan twee jaar lang 
voor ogen had gehad. Zij had zich ditzelfde doel gesteld, omdat 
vrede in de Nederlanden evenzeer een dynastiek als een lands
belang was. De langvoogdes was Maximiliaan, wiens verlangen 
Gelre onder het huis Habsburg terug te brengen niet verdwenen 
was, tegemoet gekomen: deze wapenstilstand bracht uitstel maar 
geen afstel. Met de keizer stemde zij in met dit streven naar de 
herwinning van Gelre, omdat dit land voor de Nederlanden een 
sluitstuk was en de hertog, wanneer hij de rivieren beheerste, een 
te gevaarlijke tegenstander was. Maar dit wilde zij niet verwezen
lijken langs de weg, die haar vader in zijn Europees denkend op
treden wilde bewandelen zonder voldoende met de Nederlandse 
omstandigheden rekening te houden. Het was niet in het belang 
van de Nederlanden, dat zij gekoppeld werden aan de Habs-
burgse staatsmachine; een soepel en langdurig proces van in
schakeling van dit landencomplex in de wereldmonarchie be
hoorde wèl tot de mogelijkheden. Een dergelijk enorm wrrk vroeg 
echter een grote krachtsinspanning en meer geduld dan Maximi
liaan blijkbaar bezat. 

Maar de verzoening in Gelre was niet het enige, wat Marga-
retha op haar programma had. In de ontwikkeling in Italië zag zij 
een mogelijkheid om Maximiliaan en Lodewijk XII te verzoenen 
door de vijand die hen samenbond, Venetië. Zoals eerder werd 
gezegd, was men in Frankrijk zeer ontevreden over de Vene-
tiaanse instemming met de door Maximiliaan voorgestelde uit
sluiting van Gelre uit het bestand, juni 1508. Andere grieven over 
het gedrag van deze republiek hadden deze stemming nog ver
sterkt. De paus had evenveel reden voor een oorlog tegen deze 
naburen, met wie de voortdurende wrijving hoe langer hoe sterker 
was geworden. Vierde in deze bond was Ferdinand van Aragon, 
die de Venetiaanse bezetting van enkele Napolitaanse havens, 
beloning voor de door deze republiek verleende steun in zijn strijd 
tegen Lodewijk XII, nu betreurde. De besprekingen die te Kame
rijk gevoerd werden, hadden feitelijk een belangrijker geheim 
onderwerp dan het bestand tussen Gelre en Habsburg, dat deze 
lading dekken moest. Met gezanten van Aragon en de Heilige 
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Stoel werd de Liga van Kamerijk gesloten, gericht tegen de Vene-
tiaanse Republiek, op 10 december 1508. Achter de voorgevel van 
een regeling in alle geschillen tussen Frankrijk en Habsburg gin
gen de meer sinistere aanvalsplannen in Italië verborgen. 

Op verzoek van Lodewijk XII stond Maximiliaan na aanvan
kelijke tegenzin en alleen door Margaretha van het nut van deze 
concessie overtuigd, toe dat Karel van Gelre in deze Habsburgs-
Franse vrede werd opgenomen op de volgende voorwaarden 12! '): 

1. Karel van Gelre zou Weesp en het kasteel van Muiden 
teruggeven binnen 40 dagen. 

2. De beslissing over de andere steden en landstreken, die 
Gelre na het bestand van Tiel, 1505, had ingenomen zouden 
met de hoofdzaak, de kwestie wie de rechtmatige bezitter 
van Gelre was, onderworpen zijn aan de arbitrage van 
Frankrijk, de keizer, Engeland en Schotland. 

3. Vanaf dit ogenblik zouden de partijen in Gelre behouden 
wat zij nu bezaten. 

4. De vier scheidsrechters zouden ieder twee of drie geschikte 
afgevaardigden aanwijzen, die op een door Lodewijk XII en 
de keizer uit te kiezen plaats, de rechtstitels van de partijen 
moesten onderzoeken. 

5. Deze aanspraken moesten binnen twee maanden worden in
gediend. 

6. Binnen een jaar zouden de gedelegeerde commissarissen 
uitspraak doen; dit vonnis zou bindend zijn. De partij, aan 
wie het hertogdom Gelre niet werd toegewezen, diende op 
straffe elk recht te verliezen alle bezette plaatsen te ont
ruimen. 

7. Indien de arbiters niet tot overeenstemming konden komen, 
kon slechts voor éénmaal de datum van het oordeel worden 
uitgesteld met behoud van de vredestoestand. 

8. Indien Karel van Gelre niet gehoorzaamde aan deze over
eenkomst, enige bepaling schond of weigerde de onrecht
matig bezette Hollandse plaatsen te restitueren, zouden de 

129) Nég., I, nr. 69, pp. 225-236. 
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koning van Frankrijk, noch zijn onderdanen hem steun ver
lenen. 

9. Nadere bepalingen regelden de bijzonderheden van vrijheid 
van handel, uitwisseling van gevangenen en restitutie van 
plaatsen, gedurende de 6 weken van het bestand van Rouen 
ingenomen. 

10. De publicatie van deze vrede moest binnen één maand ge
schieden. 

Voor de tweede maal maakte een vredesverdrag een pauze in 
de Gelderse oorlogen. Door deze verzoening verdween het laatste 
spoor van het verdrag van Tiel, waaraan Chièvres zo lang had 
vastgehouden. Eén wens van Karel van Gelre, door Lodewijk XII 
overgenomen en reeds echter kenbaar gemaakt (cf. p. 107), werd 
vervuld, nl. een scheidsrechterlijke uitspraak over de vraag, wie 
de wettige vorst van Gelre was. Een tweede grondgedachte van 
Chièvres werd hiermee prijsgegeven. In zekere zin was men weer 
terug op het uitgangspunt van de arbitrage in 1494, voordat een 
werkelijk gewapend conflict om Gelre uitbrak. Weer was het de 
tegenstelling tussen de machtige Habsburgers en de hertog, die 
naar zijn inzicht onrechtvaardig behandeld werd. Maar hoe totaal 
anders was nu de aard van deze verhouding door de gebeurtenis
sen geworden: in 1494 was Karel van Gelre nog te vinden voor 
een vreedzaam samenleven en voor een gematigde vorm van af
hankelijkheid. In 1508, verbitterd door de ondergane vernedering, 
wijzer geworden zowel omtrent de macht èn de zwakte van de 
Habsburgse monarchie en zich bewust van zijn middelen in zijn 
eigen hertogdom maar vooral daarbuiten als een gewaardeerde 
bondgenoot in het internationale spel, nam de hertog met onder
geschiktheid geen genoegen meer. Nog in december gingen Anton 
de Lalaing en de griffier van het Gulden Vlies in gezelschap van 
een Franse gezant, de graaf van Carpy, op weg naar Karel van 
Gelre om hem te vragen of hij deze vrede wilde aanvaarden, be
krachtigen en bezweren130). Indien hij dit verdrag accepteerde, 
moest hij aan Karel van Oostenrijk zijn ratificatie-oorkonde laten 
overbrengen door de graaf van Carpy. Ook moest aan hem ge
vraagd worden op welke dag hij Weesp en Muiden wilde uit-

130) v. d. Bergh, II, nr. 59, pp. 154—155. 
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leveren, om deze overgave te kunnen regelen. De zorgvuldige in
structie hield ook rekening met een weigering, die Karel van Gelre 
eventueel schriftelijk moest vastleggen ter verontschuldiging van 
Lodewijk XII en ter informatie van de keizer en aartshertog Karel. 

Tot deze stap, die politieke zelfmoord betekend zou hebben, 
omdat Maximiliaan de handen vrij had en de hele macht van 
Habsburg tegen Gelre kon aanwenden, zoals Philips de Schone 
in 1505, besloot Karel van Gelre vanzelfsprekend niet. Rechtens 
had hem het hertogdom geheel moeten worden toegewezen, zo 
schreef hij aan zijn achterneef Jacobus IV van Schotland in een 
verzoek de arbitrage in dit geschil op zich te willen nemen, op 
9 maart 1509. Maar nu de koning van Frankrijk „pro sua humi-
nitate" hem in de vrede had willen opnemen, meende hij dit „pro 
tempori" te moeten aanvaarden. Er was geen twijfel aan of Karel 
zou door de goede zorgen van de Schotse koning bij de arbitrage 
zijn vaderlijke erfdeel in bezit kunnen nemen1 3 1). 

De afwikkeling van het verdrag verliep zonder moeilijkheden; 
op 24 januari 1509 werden Weesp en Muiden ontruimd en aan 
de Habsburgse instanties teruggegeven. Op 18 maart volgde de 
vrede tussen de hertogen van Kleef en Gelre. Ondanks het ge
mak, waarmee deze vrij plotselinge rust was ingetreden, bleef een 
moeilijk te overbruggen afstand tussen beide partijen bestaan. 
Maximiliaan had met tegenzin in de hele gang van zaken toe
gestemd, voornamelijk om zijn feitelijke nederlaag van 1507 op 
Venetië te kunnen wreken. Karel van Gelre bezat ook niet de 
kracht, nu zijn toestand critiek was geworden door het wegvallen 
van Franse hulp, zich tegen dit fait accompli te verzetten. Mar-
garetha had over beiden door haar fijnzinnige diplomatie gezege
vierd; haar succes kon geen blijvend karakter hebben zolang het 
evenwicht afhankelijk was van de goede wil van de partijen. De 
neutraliteit van Frankrijk was niet voldoende; de oplossing van 
de Gelderse kwestie was in eerste instantie niet bij Lodewijk XII 
te vinden, maar moest gezocht worden in een regeling met Karel 
van Gelre. De kansen voor een bevredigend vergelijk waren niet 
bijzonder groot, omdat Maximiliaan niet dan met grote tegenzin 
de eisen van de zelfbewuster geworden hertog zou willen in
willigen. Indien Margaretha er niet in slaagde de diepgaande 
tegenstelling tussen keizer en hertog op te heffen, dan was althans 

131) Nijh., VI, 1, nr. 644, pp. 412—413. 
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wat de Gelderse kwestie aanging de vrede van Kamerijk geen 
lang leven beschoren. Daarom wijdde de landvoogdes zich nu aan 
de moeilijke taak deze beide vorsten tot toegeven te bewegen. 
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HOOFDSTUK III 

MARGARETHA VAN SAVOYE EN DE 
HABSBURGSE BENADERING 

VAN DE GELDERSE KWESTIE 1509-1514 

1. Het mislukken van een vreedzame regeling door de 
wederzijdse onwil, maari—apri/ 1509. 

Het vredesverdrag van Kamerijk had de rust in de Nederlanden 
niet volledig hersteld; nu Karel van Gelre de handen vrij had, 
brak het conflict met het Sticht Utrecht, bijkomstig gevolg van de 
laatste Gelderse oorlog, uit. Dit contrast had een complex karak
ter, want niet alleen was Karel van Gelre geïrriteerd door het 
onvermogen van de bisschop de Bourgondische belegeraars van 
Weesp te beletten zijn grondgebied tot basis van hun operaties 
te gebruiken, maar ook de Hollandse stadhouder en de vorst van 
Anhalt, belast met het bevel van deze troepen waren verstoord 
over de stappen van de staten van Utrecht om tot ontruiming 
van hun gebied te komen. Bovendien hadden verschillende Gel-
dersgezinde inwoners van Utrecht het garnizoen in Weesp van de 
noodzakelijke levensbehoeften voorzien. Bisschop Frederik van 
Baden zat tussen deze stemmingen in een moeilijk parket, temeer 
omdat Karel van Gelre van de gelegenheid gebruik gemaakt had 
om op 17 oktober Kuinre, een belangrijk strategisch punt, in te 
nemen. 

Om deze moeilijkheden op te lossen zocht Frederik van Baden 
profijt te trekken uit de dagvaart te Kamerijk en vroeg aan de 
Bourgondische regering in november 1508, zijn belangen te willen 
behartigen. Hoofdzaak was voor hem de teruggave van Kuinre 1) ; 
van hieruit ,,tout ledit pays de Hollande et de Frise, et ce 
qui en deppend sera entièrement destruit et gasté", zoals de 
bisschop lichtelijk overdreven opmerkte2). Zijn wensen werden 
niet vervuld; wel werd Utrecht in de vrede opgenomen, maar de 

!) v. d. Bergh, II, nr. 56, pp. 147—152. 
*) Ib., II. p. 149. 
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Bourgondische goede diensten gingen niet zo ver, dat restitutie 
van Kuinre bedongen werd. Met steun van het Oversticht, dat zijn 
handel door deze Gelderse verovering ernstig bedreigd zag, was 
Frederik van Baden verplicht zelf de plaats te veroveren. Op 1 fe
bruari 1509 maakte een wapenstilstand met Karel van Gelre voor
lopig een eind aan de vijandschap. Dit incident was alleen be
langrijk door de onthulling van de blijkbaar bestaande Gelderse 
sympathieën in het Sticht en van de moeilijke positie van de 
Bourgondisch gezinde bisschop. Voor het ogenblik bleef deze 
conflictsituatie sluimeren, omdat Karel van Gelre zowel als Mar-
garetha, te zeer elders werden bezig gehouden, om dit op zich 
onbelangrijke geschil uitbreiding te geven. De vrede met Gelre 
bleek van korte duur te zijn; reeds begin maart 1509 zag Maxi-
miliaan zich genoodzaakt bij de Gelderse steden te protesteren 
tegen schendingen van het verdrag van Kamerijk: Karel van 
Gelre had rechten doen gelden op het platteland van Bommeler
en Tielerwaard, de Veluwe en Kessel3). Nu wreekte zich de 
eenzijdige wijze, waarop de vrede van Kamerijk tot stand was ge
komen. Men had de hertog niet gehoord; gedwongen tot een on
aanvaardbaar verdrag, dat hem geen herstel in zijn landen bood 
en zelfs, naar zijn achterdochtige mening, niet de minste bescher
ming schonk, ging hij voort met de penetratie in zijn vroegere be
zittingen. Deze manier van doen was niet fraai, zelfs indien men 
erkent, dat hertog Karel uit politieke overwegingen het hem opge
legde verdrag wel moest aanvaarden; dit was in strijd met het 
hardnekkige verlangen van de hertog over heel zijn rechtmatige 
erfdeel te heersen. 

Met reden kon de keizer zich over deze voornemens zorgen ma
ken, maar een teleurstelling was het voor hem niet. Evenals zijn 
tegenstander was hij niet uit eigen overtuiging tot dit verdrag toe
getreden om met Frankrijk verbonden wraak te kunnen nemen 
op Venetië. Dierbaarder was hem een onmiddellijke onderwerping 
van Gelre. Om die reden kende hij ook groot gewicht toe aan de 
uitlating van Karel van Gelre, tegenover de Bourgondische gezant 
Toison d'Or, dat hij een „querelle" met Karel van Oostenrijk 
had. Hieruit bleek wel duidelijk, zo meende Maximiliaan, dat 
Gelre de oorlog zocht3) . Deze laatste bewering was een tenden
tieuze interpretatie van deze verklaring. Met „querelle" behoefde 

3) Wenen, DD 238, f. 262. 
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Karel niet meer te bedoelen dan het geschil wie rechtens hertog 
van Gelre was: een oorlog was heus niet de enige weg om dit uit 
te maken. De Gelderse steden konden dan ook op 20 en 21 maart 
1509 aan de keizer antwoorden, dat Karel niet van plan was het 
verdrag te verbreken, maar zich aan de arbitrage in deze rechts-
kwestie zou houden. Ook zijzelf wilden de vrede bewaren, voor 
zover het „ons armen luiden beruirt" 4 ) . De andere oorlogshande
lingen door de hertog bedreven konden echter niet ontkend wor
den. 

Had Karel van Gelre slechts „pro tempori", zoals hij op 9 maart 
1509 aan Jacob IV van Schotland had geschreven (cf. p. 137) het 
compromis van Kamerijk aanvaard, ook Maximiliaan bleek weinig 
vertrouwen te hebben in de duurzaamheid van de vrede, die hij 
al na drie maanden door „Karel van Egmond" geschonden achtte. 
Terwijl de keizer nog in de Nederlanden verbleef, adviseerde hij 
Margaretha Karel een ultimatum te stellen: de hertog diende zich 
te onthouden van alles wat tegen het verdrag indruiste, wilde hij 
Maximiliaan geen gelegenheid geven de oorlog te hervatten6). 
Het was een veeg teken, dat de keizer aan de mogelijkheid van 
strijd dacht; vooralsnog wenste hij het verdrag van Kamerijk te 
handhaven en beloofde zelfs de magistraat van Nijmegen op 15 
maart 1509 ƒ 1.000, — , later verhoogd tot ƒ 3.000,— als deze de 
stad ertoe kon brengen de vrede te onderhouden0). Een week 
later bleek het geringe geduld van Maximiliaan al opgesleten te 
zijn. De keizer besloot Gelre binnen te vallen; deze plannen waren 
ter ore gekomen van de Franse gezant, op dat ogenblik aanwezig 
in de Nederlanden, die hierover onmiddellijk zijn ongenoegen had 
uitgedrukt en waarschuwde voor de consequentie van dit optre
den: „l'ambassadeur . . . a dit que nous (n.l. Maximiliaan) faisions 
très mal d'y (naar Gelre) vouloir aller et de sy tost rompre la Pais 
de Cambray, a dit en oultre qu'il scavoit bien que le Roy son 
maistre n'abandonneroit pour riens Messire Charles de Ghel-
dres . . ." 7 ) . Maar, schreef de keizer in dezelfde brief, waarin hij 
dit op 22 maart 1509 meedeelde aan Margaretha, alle inbreuken 
op de vrede, die Karel van Gelre gepleegd had, vonden hun oor
sprong in de Franse stokerij; Lodewijk XII wilde verhinderen, dat 

4) Ib., f. 263. 
5) LeGlay.nr. 92, pp. 111-112. 
e) Wenen. DD 238, f. 161. 
7) Godefroy, pp. 161 — 162; Le Glay, I, nr. 94, pp. 113—114. 
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Maximiliaan zijn leger tegen Venetië in het veld bracht. In deze 
mening liet de keizer zich door zijn idée fixe n.l. de slechte gezind
heid van Frankrijk, misleiden tot een ongemotiveerd wantrouwen: 
Lodewijk XII bewees het tegendeel door geheel alleen de oorlog 
tegen Venetië te voeren tot een éclatant succes op het slagveld 
van Agnadello, 14 mei 1509. 

Deze achterdocht typeert het voze karakter van de gespannen 
vriendschap tussen Frankrijk en de keizer, een verhouding, die al 
de kiem in zich droeg van de Heilige Liga van 1510, waarin paus, 
keizer en Venetiaanse republiek zich tegenover Frankrijk ver
enigden. 

Voor een krachtig optreden tegen Gelre was er nu geen tijd 
meer. Op 24 maart 1509 kondigde Maximiliaan Margaretha zijn 
vertrek naar de rijksdag te Worms aan s ) . Zijn maatregelen tegen 
Gelre beperkten zich nu tot de versterking van de strijdmacht van 
Floris van IJsselstein, stadhouder in Gelre en gewillige medewer
ker in de keizerlijke oorlogsplannen, om, met een behoorlijk aantal 
soldaten, zonder de vrede te verbreken, een einde te maken aan de 
overvallen en afpersingen van Karel van Gelre en de onderdanen 
afdoende te beschermen. Zelf zou Maximiliaan ter plaatse maat
regelen treffen in dezelfde geest, op zijn doorreis naar Worms. 
Voor de keizer stond het als een paal boven water, dat Karel 
van Gelre een oorlog wilde, die hij eigenlijk reeds begonnen was 
en dagelijks energiek bevorderde. Bij Maximiliaan kon de Gel
derse hertog geen goed doen; voor hem was Karel van Gelre de 
aanstoker van alle kwaad en met zijn „Mauvais, pervers, inique et 
desleal coraige, qui jamais n a tenue foy, léaulté, serment ne pro
messe qu'il a fait et a tousiours esté et se demonstré estre encoires 
ennemy et persécuteur d'honneur, de paix et de repos et amy de 
toute aversité, guerre et tribulación, quérant le mal et répudiant 
le bien." Dit ailes en de goede zorgen, die de keizer had besteed 
aan de veiligheid van de Nederlanden, moest Margaretha bekend 
maken aan de staten van de gewesten. W a t dus in feite een ge
schil was over de grenzen van de jurisdictie in Gelre, werd buiten 
alle proporties door Maximiliaan beschouwd als een oorlogsge
vaar van de eerste orde. Zelfs al had de keizer de Gelderse opzet 
om een volledig herstel van de hertogelijke macht te bereiken 

s) Audiëntie, port, nr. 1506. 



GELRE EN HABSBURG ИЗ 

doorzien, dan nog was dit optreden wel een schending van het 
verdrag, maar geen oorlog. 
De staten en ook Margaretha dachten er anders over; het moest 
mogelijk zijn deze problemen tot juistere proporties terug te bren
gen. Allereerst moest de verdediging voldoende geregeld worden 
om kracht bij te kunnen zetten aan de diplomatieke argumenten. 
De Bourgondische raad bleef geloven in de mogelijkheid van een 
vreedzame regeling, mits men de defensie maar niet verwaar
loosde. Kracht was immers een begrip, dat Karel van Gelre ge
toond had op juiste waarde te schatten. Een aanval op Gelre zou 
met de geringe strijdmiddelen de zaak alleen maar verergeren. 
Maar de keizer overschatte, in zijn overtuiging gesterkt door de 
oorlogspartij, de Bourgondische macht en wilde zijn makkelijk 
opgewekte strijdlust niet intomen. 

Maximiliaan volvoerde zijn plannen en organiseerde de de
fensie van Gelre; op 28 maart 1509 kon hij Margaretha berichten 
uit Den Bosch, dat Karel van Gelre de oorlog had hervat door 
inneming en versterking van de kerk in het onverdedigde Bame-
v e l d e ) . 
Bij de nadering van de keizerlijken waren de Gelderse troepen 
afgetrokken, maar dat was slechts een schijnmanoeuvre: als de 
keizer eenmaal naar Duitsland was vertrokken, zouden ,,de rebel
len" in het dorp terugkeren ,,et ne tiendront en nulle façon la 
paix". De landvoogdes moest overleggen met de raad of Maxi
miliaan deze plaats dan moest hernemen en wat in het algemeen te
genover de Gelderse hertog gedaan moest worden. 

Een antwoord van de landvoogdes is niet bekend, maar het was 
niet te verwachten, dat Margaretha veel geestdrift zou tonen, 
nu haar moeizame verzoeningswerk tegenover Gelre reeds na 
vier maanden schipbreuk geleden had op de onwil van haar vader 
om af te zien van de herovering van Gelre; dit was een onder
neming waartoe hij geen middelen bezat en die de toestand van 
de Nederlanden niet toeliet. Ook de staten van de Bourgondische 
gewesten prefereerden de vredestoestand; nu Maximiliaan had in
gestemd met het verdrag van Kamerijk, uitten zij hun tevreden
heid door hem 300.000 schilden toe te staan ter bestrijding van de 
gemaakte kosten van de Gelderse oorlog 1 0 ) . 

n) Le Glay, I, nr. 100, p. 118; v. d. Bergh, II, nr. 60, pp. 155-156. 
10) v. d. Bergh, II, nr. 62, pp. 156-164. 
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Dit was wel een contrast met de bede, die zij de keizer gewei
gerd hadden voor voortzetting van de Gelderse oorlog. Het was 
ook een landsbelang de soldij van de huurlingen te voldoen, die 
anders onbetaald grote schade zouden kunnen aanrichten in de 
Nederlanden. 

Deze stemming van de staten was Karel van Gelre naar alle 
waarschijnlijkheid bekend; hij liet daarom ook niet na die voor 
hem gunstige denkbeelden aan te moedigen door in een uitgebreid 
betoog op 31 maart 1509 aan de staten van Brabant, Vlaanderen, 
Holland en Zeeland zich vrij te pleiten van alle schendingen tegen 
het verdrag van Kamerijk " J . Deze geruchten waren in de wereld 
geholpen door „enigen onsen quaetgoenres . . . deels uyt nijdich-
heit, deels oeren eygen profyt sueckende . . . " en misten alle grond. 
Integendeel had Karel het verdrag uitgevoerd door de teruggave 
van Weesp en Muiden en het ook anderszins nageleefd, hoewel 
in allerlei opzichten de vrede werd geschonden tegen ,,onse arme 
ondersaten", die „daigelix van de ghoenen hieromtrint van der 
keyserlicker maiesteit beveell hebben, nyet anders dan off dieselve 
apenbair vijanden weeren, . . . myshandelt werden". Ook werden 
tegen de bepalingen in hem zijn renten en goederen in Kuik en 
Kessel onthouden. Ondanks al deze wandaden bleef Karel zijn 
hoop stellen op de komende arbitrage. 
Dit eenzijdige manifest liet niet na indruk te maken op de staten
vergadering. 29 april 1509 oordeelde de keizer het verstandig zich 
te verdedigen tegen deze boze stemmen, die „commainront a mu
tiner contra nous, au provit des Geldroes, leor bons amis et futurs 
p a r e n s . . . " 1 2 ) . Zelfs had Maximiliaan rapporten ontvangen, 
zeker niet van Margaretha, wier belang het niet was dergelijke 
taal onverbloemd over te brengen, dat „yl ount entre les recouvré 
aulcuns diables secrètes damnés, qui leor funt croere que moy, et 
Ie Sr. Floris d'Iselstein ne soumus (sommes) point content de la 
paes, fait à Cambray, et nous deux tenduns de Ie rumpre à la ren
contre leor amoros idol, le susdit Charles d'Egmond, et que yl 
sera bien content de entretenir la paes, sy oun (on) ly donra 
point ocasión de la rompre". 

Ook was door de kwaadwilligen in de Nederlanden gezegd, dat 
de keizer in het geheel niet in de Nederlanden zou terugkeren. 

») Nijh., VI, 1, nr. 650, pp. 416-417. 
12) v. d. Bcrgh, II, nr. 62, pp. 160—164. 
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maar naar Duitsland zou reizen om daar het geld van de staten op 
te maken. Dit alles was gelogen, schreef Maximiliaan ,,de bon 
ceur corrussé" aan Margaretha. De keizer was met een klein ge
volg, nog geen 100 ruiters op eigen kosten naar de Nederlanden 
gekomen; het was zijn bedoeling geweest deze landen door gelde
lijke steun van de staten met 10.000 man tegen de Franse en Gel
derse aanvallen te verdedigen. In overleg met Margaretha en de 
raad had hij vrede gesloten met Frankrijk, waardoor ook verzoe
ning met Gelre tot stand was gekomen. Lodewijk XII wilde immers 
tot geen prijs zijn bondgenoot Karel van Gelre in de steek laten. 
En wat betreft de naleving van de vrede, uit allerlei gegevens 
zou het Margaretha niet zwaar vallen te bewijzen waar de schuld 
lag. Karel van Gelre was hier in flagrante overtreding van de be
palingen over de tol van Lobith en de streken van de Veluwe, de 
Betuwe, Tielerwaard en Kessel. Maximiliaan beloofde niet meer 
geld aan de Nederlanden te onttrekken voor eigen gebruik dan 
nodig was voor zijn uitgaven totdat de zitting van de rijksdag te 
Worms was begonnen. Maar als de staten hiermee instemden, 
zou hij terugkeren in de Nederlanden om „nous revenger de mes-
sire Charles de Gheldres ou d'Egmondt, de ce que yl nous a sy 
vilainement rompu la paes et se moke de nous". Voor dit doel zou 
Maximiliaan een „bon somme d'argent" uit zijn eigen Oostenrijkse 
landen beschikbaar stellen. „Mès je vous promès ma foy que je 
leor montrera, à l'aide de Dieu, bientost ausdits nos mutins, trai
teurs, mentours tel myroy et remède à l'encontre que il ne sarunt 
en ung an après sauver leor langes ne oraylles". Hiervoor wilde 
de keizer zelfs zijn leven inzetten. Dit alles zou in de toekomst 
gebeuren: nu riepen zijn verplichtingen hem naar de rijksdag. 
Deze woede-uitbarsting getuigde niet van veel begrip. Het was 
zeker geen verdienste, maar eerder een tekortkoming, dat Maxi
miliaan zo weinig aan de Gelderse oorlog, die hij zo vurig wenste, 
had bijgedragen. De keizer kon niet inzien, dat dynastiek en 
landsbelang niet samenvielen. 

Zo eindigde het weinig geslaagde verblijf van Maximiliaan in 
de Nederlanden. De keizer had niets bereikt, maar integendeel de 
toestand aanmerkelijk ten nadele beïnvloed. Van alle voornemens 
nu eens en vooral de Gelderse rebellen te onderwerpen was niets 
gekomen: zelfs had de keizer in zijn gebrek aan geld en soldaten 

" ) Godefroy, pp. 150—151. 
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niet eens het vrij onaanzienlijke Weesp kunnen innemen. Met 
tegenzin door de vredehandel van Kamerijk ertoe gebracht arbi
trage in de rechtskwestie over Gelre toe te staan, had hij in zijn 
starre houding gesteund door een anti-Gelderse oorlogspartij, 
Karel van Gelre een motief gegeven om zich aan het verdrag van 
Kamerijk te onttrekken. Aan Margaretha en de Nederlanden 
liet hij de keus een oorlog te voeren, die zij nauwelijk konden of 
wilden bekostigen of met diplomatieke middelen een vrede in 
stand te houden, die door het drijven van figuren als Floris van 
Egmond bijna onhoudbaar geworden was. Karel van Gelre was 
bij dit alles de lachende derde; de onzekere toestand tussen oorlog 
en vrede bood hem de kans zijn macht te versterken en elke ge
legenheid om verloren gebied te herwinnen te benutten, terwijl 
de tegenstanders, in hun mening verdeeld, verlamd waren door 
gebrek aan middelen en de onwil van de staten geld te besteden 
voor een dynastiek belang. 

2. De Gelderse herwinning van het platteland, april—juli 1509. 

Margaretha trof onmiddellijk de nodige maatregelen om de 
plooien weg te strijken; aan Gattinara, haar gezant in Frankrijk, 
gaf zij reeds in maart opdracht de beloofde zending van Franse 
gezanten naar Gelre te bespoedigen13). Ook de landvoogdes 
constateerde, dat Karel van Gelre dagelijks inbreuk pleegde op 
de vrede van Kamerijk; in de Franse interventie zag zij een moge
lijkheid hieraan een einde te maken. Een komende zorg was, dat 
Maximiliaan onder deze omstandigheden niet direct zou willen 
vertrekken uit de Nederlanden „qui nous retourneroit à merveil
leux regret et déplaisir". Inderdaad ging Maximiliaan met kenne
lijke tegenzin weg en kondigde op 29 april zijn spoedige terugkeer 
aan, indien tenminste de staten dit wensten, om de hertog van 
Gelre totaal onschadelijk te maken. Het was de keizer eigen, zoals 
alle energieke personen dat hij zichzelf beschouwde als de aan
gewezen man om op zijn manier de Gelderse kwestie tot een op
lossing te brengen. Even onbegrijpelijk was het dat Margaretha 
de aanwezigheid en de impulsieve inmenging van haar vader in 
deze delicate zaken ongewenst moest achten. „Pour avancer 
sondit parlement avons envoyé Hesdin en Thoisin devers ledit 

" ) Wenen, DD 234. f. 26-27. 
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Messire Charles (n.l. de Gheldres)"; indien zij erin slaagden de 
ongeregeldheden te doen staken, zou Maximiliaan gesust zijn en 
met gerust hart Margaretha de verdere afwikkeling overlaten. 
Maar ook lag aan deze ambassade het besef ten grondslag, dat 
overleg met Karel van Gelre eerder een oplossing zou bieden dan 
de Franse bemoeiing. 

De voornaamste taak, waar deze gezanten mee belast werden, 
was de kwestie op te lossen aan wie het bestuur van en de in
komsten uit het platteland van Gelre rond de door Bourgondische 
ambtenaren bestuurde steden toekwamen, zoals in de Neder-
betuwe, Tielerwaard en Bommelerwaard, Beesd en Renoy, het 
land van Kessel en Maas en W a a l 1 4 ) . Op velerlei wijze had Karel 
van Gelre in deze gebieden zijn gezag langzamerhand hernomen 
o.a. door het heffen van belastingen en de benoeming van ambte
naren. Bovendien protesteerde Hesdin en Toison d'Or tegen ver
schillende maatregelen getroffen tegen partijgangers van Habs-
burg en waarschuwden tenslotte, dat Margaretha aan haar eer 
verplicht was met alle kracht tegen dergelijke schendingen van 
de vrede op te treden met alle beschikbare middelen ter vermijding 
van „plus grand inconvénient". Bedoeld was een oorlog; Karel 
wist echter zeer goed, dat de landvoogdes hiertoe niet in staat 
was en hield vast aan zijn beweerde rechten15 ). 

Al was de verhouding in dit jaar ook zeer gespannen, toch 
bleef het een strijd op juridisch terrein, dank zij het voorzichtige 
beleid van de landvoogdes; geen veldtochten, zelfs niet op kleine 
schaal, verstoorden de rust. Karel van Gelre beperkte zijn optre
den tot consolidatie van reeds verworven bezit en penetratie op 
het platteland. Nu hem geen Franse troepen ter beschikking ston
den, omdat Lodewijk XII al zijn soldaten voor de oorlog tegen 
Venetië nodig had, was er een tijdelijk evenwicht tussen de par
tijen. 

Nu het krachteloze protest van Margaretha zijn uitwerking 
gemist had hing de regeling van de Gelderse kwestie uitsluitend af 
van de komende dagvaart te Luik. Op 20 april 1509 werd de bij
eenkomst geopend. De instructie die 19 april 1509 aan de Habs-
burgse delegatie, bestaande uit mr. Johan Jonglet, president van 
het hof van Namen, Lenart Cottereau, Bernard de Prescout en 
Alexander Bentinck werd gegeven, bevatte een uitvoerige uiteen-

) v. d. Bergh, II, pp. 163-164. 
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zetting van de Bourgondische rechten op het omstreden platteland 
van Gelre 1 0 ) . Het zou te ver voeren op alle punten van dit betoog 
in te gaan, dat uitputtend alle Gelderse wandaden en de Habsburg-
se rechten omschreef. Tekenend voor de veranderde instelling was 
de fundamentele tendenz te willen berusten in de afstand van de 
rechten op dat gedeelte van Gelre dat in 1505 bij het verdrag van 
Tiel provisorisch aan Karel van Gelre gelaten was. De verove
ringen sinds 1505, onrechtmatig tegen alle verdragen in geschied, 
wilde men niet prijsgeven. Dit compromis kondigde een nieuwe 
phase aan in de onderhandelingen. Nooit tevoren had men de 
hertog anders dan als een usurpator willen behandelen; zelfs 
Chièvres en zijn medestanders hadden in de jaren 1506 en 1507 
zich niet bereid getoond Karel van Gelre een wettig bezit van 
zijn deel van het hertogdom toe te kennen. Deze realistische po
litiek van Margaretha, die erop gericht was Karel van Gelre in 
zijn gebied met rust te laten, bood een werkelijke kans op een 
blijvende verzoening. 

Voordat de Habsburgse gezanten deze ideeën ter tafel konden 
brengen, gaven zij eerst in een indrukwekkend betoog hun heel 
wat strakker geformuleerde zienswijze op de stand van zaken. 
De gedragingen van Karel van Gelre sinds de vrede van Kamerijk 
waren voldoende aanleiding voor de keizer om de oorlog te her
vatten. Maar opdat ieder zou weten, dat de keizer geenszins de 
vernietiging „du povre peuple" wenste en dat strijd voor hem het 
laatste middel was om het zijne te herkrijgen, verklaarde Maxi-
miliaan zich te willen onderwerpen aan een arbitrale uitspraak 
betreffende de betwiste plaatsen en streken op het platteland van 
Gelre. Ingevolge de bepalingen was Frankrijk gehouden Gelre, 
dat het verdrag had overtreden, geen steun te verlenen: een op
merking, die voor later zijn nut kon hebben. Hierop lieten zij 
een uitvoerige opsomming volgen van de usurpaties in Gelre, de 
schendingen van de rechten van Bourgondische aanhangers; 
tenslotte memoreerden zij de onrechtmatige belemmering van de 
handel door de vestiging van nieuwe tollen en gaven een verde
diging van de Bourgondische rechten op deze punten. Van de 
arbiters werd geëist dat zij zonder een proces te openen deze 
situatie in haar vroegere staat zouden laten herstellen 1 6 ) . De te
genpartij gaf geen bewijs van goede wil; de Franse en Gelderse ge-

ί β ) Wenen, DD 234, f. 1 —v. 4. 
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zanten waren pas na enig uitstel verschenen en toen nog zonder 
de belangrijkste van de aangekondigde afgevaardigden, mr Jac
ques Olivier, president van het Parlement van Parijs. Buiten hem 
om konden de geschillen niet worden geregeld en evenmin de 
kwestie van het eigendomsrecht worden behandeld. De Habs-
burgse gezanten stelden nu uitstel voor tot 24 juni a.s Alle be
palingen van het verdrag zouden inmiddels van kracht blijven. 
Bovendien zouden de krijgsgevangenen worden vrijgelaten en 
zouden alle brandschattingen nietig z i jn" ) . 

Een veelbelovende mogelijkheid werd echter nooit werke
lijkheid door de Gelderse sabotage De Gelderse hertog prefe
reerde boven de onzekere kansen van arbitrage de voortzetting 
van de succesvolle herovering. Van de Bourgondische aanbiedin
gen was hem niets bekend, het enige wat zijn gezanten hem kon
den melden waren de openingswoorden van de Bourgondische 
afgevaardigden met de onwrikbare handhaving van alle rechten 
en de felle beschuldigingen van verdragschennis. Het is trouwens 
de vraag of Karel van Gelre bereid was geweest de status quo 
bindende kracht te geven, terwijl hij juist op weg was het gehele 
platteland geleidelijk in zijn macht te krijgen. 

Om niet het odium op zich te laden dat hij alle onderhandelingen 
saboteerde, trachtte Karel opnieuw de stemming onder de staten 
te beïnvloeden; in vrijwel dezelfde bewoordingen als in zijn ver
zoek van 31 maart 1509 aan de Bourgondische gewesten probeerde 
hij te bewerken dat een einde kwam aan de overvallen op hem en 
zijn onderdanen. Van zijn kant verklaarde hij nogmaals zich aan 
de uitspraak van de scheidsrechters te zullen onderwerpen18). 
Oprecht gemeend waren deze publieke verklaringen niet: de Gel
derse hertog zocht tijd te winnen om zijn plannen ten aanzien van 
het platteland te kunnen uitvoeren. Te zelfder tijd verscherpte 
Karel zijn optreden tegen de Bourgondisch gezinde bannerheren 
en edelen, deze actie, die zich eveneens op het platteland, waar de 
bezittingen van deze afvallige Gelderse heren lagen, afspeelde, is 
niet los te denken van de opzet geen vijanden over te laten 
buiten de steden die Floris van Egmond bezet hield. 

Margaretha gaf de moed niet op, reeds op 4 juni 1509, drie 
weken dus voor de aanvankelijk vastgestelde datum, 24 juni, ver
schenen Cottereau en Jonglet opnieuw te Luik voor de tweede 

" ) Ib , DD 236, f 14 
18) Nijh VI, 1, nr 655, ρ 419 
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dagvaart. De resultaten waren teleurstellend, zoals de Bourgon
dische gezanten aan Margaretha meldden 1!)); in de loop van deze 
eerste dag bleek de samenkomst al gedoemd tot mislukken. Nog
maals werden door beide partijen elk op hun beurt de reeds be
kende klachten herhaald, verdedigd of weerlegd. De Geldersen 
maakten alle overleg onmogelijk; zij verklaarden geen opdracht 
te hebben de Bourgondische klachten te bespreken en wilden niet 
berusten in verlenging van de termijn, waarin volgens het ver
drag van Kamerijk de geschillen moesten worden bijgelegd. 

Maar, antwoordden de Bourgondische gezanten, krachtens het 
verdrag van Kamerijk hadden de arbiters zelf de macht de ter
mijn te verlengen; de toestemming van Karel van Gelre was niet 
vereist. De Geldersen namen hiermee geen genoegen: hun heer 
had de vrede aangenomen niet uit eigen vrije wil, maar ,,en con
templation du Roy", n.l. Lodewijk XII. Kennelijk wilde Karel de 
hele zaak in eigen hand houden; op medewerking van Franse 
zijde kon hij rekenen. Wel waren de Gelderse gezanten geneigd 
op een „expédient" of „ouverture" voor een regeling bij verdrag 
te willen ingaan. Jonglet en Cottereau konden deze stap volgens 
hun instructie niet doen. Hun pogingen om verlenging van de 
dagvaart te krijgen, totdat zij antwoord en nadere instructies van 
Margaretha hadden ontvangen, liepen op niets uit; de Fransen 
vertrokken reeds op 7 juni 1509. Op 20 juli 1509 zouden de be
sprekingen hervat worden, indien de keizerlijke en Franse ge
zanten tijdig te Luik konden verschijnen "", Dit laatste bleek on
mogelijk: pas na 26 juli kon de samenkomst worden gehouden21). 

De landvoogdes zond nu begin juni Cottereau naar Karel van 
Gelre om de hertog, zoals zij naderhand schreef20) beter over de 
stand van zaken in te lichten. Haar ambassadeur kreeg een ver
bijsterend openhartig antwoord van enkele raden van de hertog. 
Karel van Gelre wilde de omstreden delen van het platteland 
„absolutement" bezet houden, zonder uitzondering en zonder 
onderwerping aan arbitrage. Ja, zelfs zou hij er niet voor terug
schrikken hiertoe zonodig gewapenderhand op te treden. Van 
restitutie van de geconfisceerde bezittingen van de bannerheren 
kon geen sprake zijn. 

10) Wenen, DD 23-1, f. 61-f. 62. 
ю ) Ibidem, f. 4~f. 5. 
2 l ) Nijh., VI, 1, nr. 657, p. 420. 
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Dit standpunt, onthuld door de loslippigheid van de raadsheren, 
nam zelfs het schijntje kans op verzoening weg. Margaretha pro
testeerde dan ook onmiddellijk in krachtige bewoordingen bij 
Karel van Gelre op 15 juni 1509 2 0 ) . Zij was bereid geweest tot 
een voortzetting van de besprekingen op 20 juli a s. in Luik, 
ondanks de rechten van haar neef op de gebieden, die Karel van 
Gelre opeiste. Voorwaarden voor dit overleg waren de restitutie 
aan de bannerheren van de hun ontroofde goederen en de over
gave van de onrechtmatig geïnde belastinggelden m neutrale 
handen. Ondanks deze milde houding had Cottereau nu deze 
wonderlijke verklaringen van de Gelderse raadsheren moeten 
aanhoren. Margaretha vond dit optreden vreemd en kon het niet 
begrijpen: Karel van Gelre had zich schriftelijk en mondeling altijd 
vriendelijk uitgelaten. Zij zou graag opheldering hierover ontvan
gen. 

Karel haastte zich op 21 juni reeds de gemaakte ontactische 
uitlatingen tegen te spreken Tot elke prijs moest de rust bewaard 
blijven om hem tijd en gelegenheid te laten zijn invloed op het 
platteland te herstellen. Represailles van Bourgondische zijde 
waren het laatste wat hij wenste. Cottereau had „parlé trop avant" 
of de woorden van zijn raden misverstaan22). Hij was bereid de 
vrede van Kamerijk te handhaven, mits hij kon ,,joyr de mon plat 
pays". Alle voorstellen, die te Luik waren gedaan, wees hij af, 
behalve de arbitrage, wegens de voortdurende aanvallen op Gel
derse onderdanen en bezittingen, een steeds terugkerende klacht 
van de hertog. Indien het hem niet meer mogelijk zou zijn meer 
onrecht te verdragen, dan was dat niet zijn wil geweest, zo be
sloot de hertog veelbetekenend zijn brief. 

De grote hinderpaal voor de vrede was dus de eigenzinnigheid 
van de stadhouder, Floris van Egmond die door deze of andere 
oorlogsdaden Karel van Gelre een gevaarlijk wapen in de hand 
gaf om zijn onrechtmatige handelingen te verdedigen. Handelde 
Fions in opdracht van Maximiliaan? In ieder geval was zijn stre
ven in overeenstemming met de gedachten van de keizer, die niet 
zozeer alleen een krachtige verdediging, maar de herovering van 
Gelre wenste. In deze geest ging de stadhouder een stap verder, 
toen hij in nazomer en najaar strooptochten ondernam over de 
Veluwe en de Betuwe23). Karel van Gelre beantwoordde dit op-

™) Wenen, DD 234, ν 5-f 6, f 8 
^ ) Nijh , VI. 1, nrs 659, 622 en 665, pp 420-422 
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treden met represailles in het Gooiland, die hij volgens zijn ver
klaring van 5 oktober 1509 aan het verontruste Amsterdam, 
slechts wilde staken, indien Floris van Egmond hetzelfde deed, 
de gevangenen vrijliet en zijn buit teruggaf23). Een duidelijke 
aanwijzing van de fel tegen Karel van Gelre gerichte stemming 
geeft de mening van Frederik van Egmond, vader van Floris, 
in een brief van 1 januari 1510, over de hem ter ore gekomen 
Habsburgs-Gelderse onderhandelingen24). De Gelderse edelman 
maakte zich bij de landvoogdes tot tolk van de bezorgdheid bij de 
Habsburgse partijgangers in Gelre over hun positie, wanneer zon
der hun medeweten een verdrag met de hertog werd gesloten. 
„Nous sommes d'oppinion garder noz biens et nostre honneur le 
mieulx. Madame, vous ne ceulx qui se mellent de le (n.l. een over
eenkomst inzake Gelre) faire, ne congnoissent noz affaires ne ce 
qui nous touche". Hij kon niet geloven dat de keizer hen, ondanks 
hun trouwe diensten, ooit op een dergelijke wijze in de steek zou 
laten. Mocht toch buiten hen om een verdrag worden gesloten, 
dan verzocht hij de landvoogdes hem en zijn medestanders van 
hun eed te •willen ontslaan ,,et (vous) nous laissés faire nostre 
mieulx, que porons". Deze uitlatingen zijn kenmerkend voor de 
onafhankelijkheidsgevoelens van deze edelen. Tot dit gezelschap 
behoorde de huidige stadhouder van Gelre. Een eigenmachtig op
treden, waartoe weigering van dit ultimatum aanleiding zou geven, 
zou door Karel van Gelre op rekening van Habsburg geplaatst 
worden. 

Hoever Karel van de gedachte aan verzoening af was en hoe
zeer hij tegelijkertijd bezeten werd door een gedeeltelijk gerecht
vaardigde angst voor Habsburg, als een achterdochtige ketting
hond, die tegen alles en iedereen blaft, blijkt uit zijn bericht over 
de stand van zaken dat hij op 23 december 1509 medegedeeld 
had aan zijn achterneef Jacob IV van Schotland25). De keizer 
en de aartshertog van Oostenrijk hadden de vrede geschonden, 
maar hij zou zijn goed recht, zijn onderdanen en zijn grondgebied 
verdedigen „quoad usque spiritus reget artus". Een laatste dag
vaart te Luik, waarvoor Karel op 26 juli 1509 volmacht gaf aan 
zijn gezanten28), blijkt geen resultaten te hebben opgeleverd; 
meer is hierover niet bekend. 

Zi) v. d. Bergh, II, nr. 70, pp. 175—177. 
aB) Nijh., VI, 1, nr. 669, p. 423. 
20) Ibidem, nr. 657, p. 420. 
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De kortstondige hoop van de landvoogdes dat de Gelderse 
kwestie geregeld zou kunnen worden door onderhandelingen 
onder Franse bemiddeling, was vervlogen. De Gelderse onwil 
had zelfs de Bourgondische gezanten geen gelegenheid gelaten 
tot eigenlijke besprekingen te komen en de voorstellen, die in zo 
belangrijke mate aan het Gelderse standpunt tegemoet kwamen, 
naar voren te brengen. Karel van Gelre had nooit het door Lode-
wijk XII gesloten verdrag van Kamerijk willen nakomen; in zijn 
privé-brieven had hij daarvan geen geheim gemaakt, maar een 
openbare onthulling van zijn bedoelingen, zoals in de onhandige 
verklaringen tegenover Cottereau, vermeed hij met het oog op de 
staten van de Bourgondische gewesten en zijn eigen onderdanen. 

3. De dreiging van een Gelderse oorlog, 
juli 1509—december 1510. 

Voor Margaretha was het wel een troost in deze zorgen te we
ten dat Lodewijk XII geen militaire hulp verleende aan Karel van 
Gelre; de samenwerking tussen de keizer en Frankrijk in Italië 
deed zijn invloed gelden op de Franse verhouding tot Gelre. Haar 
gezant aan het Franse Hof, Andrea de Burgo, kon haar melden, 
dat zij volgens verklaring van de trésorier Robertet hiervoor ook 
in de toekomst geen angst behoefde te hebben. Lodewijk XII 
wenste niet, dat Karel van Gelre iets tegen de vrede ondernam en 
zou hem bij gebleken overtreding zijn steun ontzeggen27). 

Dit was zeker een verlichting van haar zorgen, maar zou Lode
wijk XII positieve steun willen verlenen om Karel van Gelre te 
dwingen het verdrag van Kamerijk te onderhouden en zich rustig 
te gedragen? Maximiliaan meende van wel; hoopvol schreef hij op 
7 oktober 1509 aan Margaretha over deze mogelijkheid28). De 
keizer probeerde direct gebruik te maken van de goede verstand
houding met zijn bondgenoot in de Venetiaanse oorlog. Het won
derlijke verdrag, dat hij voorstelde29), kon echter voor Frank
rijk niet anders dan onaanvaardbaar zijn. Maximiliaan kwam terug 
op het plan van een huwelijk te sluiten tussen prinses Claude van 
Frankrijk en zijn kleinzoon Karel van Oostenrijk; de verloofde 
diende tot meerdere zekerheid in de handen van de keizer gesteld 

27) Nég., I, nr. 76, pp. 258-259. 
28) Le Glay, I, nr. 144, p. 193. 
20) v. d. Bergh, II, nr. 69, pp. 174-175. 
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te worden. De Franse koning zou het hertogdom Gelre overdragen 
aan Maximiliaan, die Karel van Gelre dan schadeloos zou stellen 
met ƒ 10.000,—. Indien de hertog hierin niet wilde toestemmen, 
kon hij kasteel en stad van Nijmegen in handen van de keizer ge
ven. W a s dit gebeurd, dan wilde Maximiliaan terugkeren tot het 
verdrag van Kamerijk. 

Lodewijk XII ging niet in op het verlovingsplan, dat al in 1506 
volgens de unanieme wens van de standen was opgegeven als 
anti-nationaal en vervangen door haar verbintenis met de troon
opvolger Frans van Angoulème. Toch wilde de koning niet zijn 
bondgenoot Maximiliaan voor het hoofd stoten en gaf een ontwij
kend antwoord. Claude was te jong, tien jaar, maar Lodewijk wil
de wel andere garanties geven. Over Gelre kon hij niet beschikken; 
het lag niet in zijn macht Karel te dwingen tot afstand, noch van 
zijn hertogdom, noch van Nijmegen. Hij was evenwel bereid door 
zijn bemiddeling zijn bondgenoot te bewegen tot teruggave van 
de Gelderse veroveringen sinds de vrede van Kamerijk en terug
keer tot ditzelfde verdrag onder borgstelling van de bisschop van 
Utrecht en Robert van der Mark, De keizer hield echter vast aan 
de eis betreffende Nijmegen. Dit onmogelijke voorstel sorteerde 
evenmin effect als het Frans-Oostenrijkse huwelijksplan. 

Maximiliaan had de Franse bereidwilligheid overschat. Lode
wijk XII had er zeker belang bij de gunst van zijn keizerlijke bond
genoot te behouden, maar hij wilde evenzeer de hertog van Gelre 
als medestander bewaren. Zijn medewerking aan deze oplossing 
van de Gelderse kwestie zou hem van waardevolle steun beroven. 
Trouwens, wat zou de Franse deelneming aan deze maatregel 
voor uitwerking hebben, wanneer aan de stap niet kracht bijgezet 
werd door gewapende assistentie, een trouweloosheid waartoe 
Lodewijk XII nooit zijn toestemming zou geven? De Habsburgse 
macht was op dit ogenblik niet in staat Gelre met geweld te over
meesteren. De enige uitweg was de toenadering op gelijk niveau. 
Maar de keizer kon Karel van Gelre slechts zien als een usurpator 
en het kwam niet bij hem op, dat vrede voor de Nederlanden al
leen tegen een behoorlijke prijs kon worden gekocht. 

De landvoogdes, dichter levend bij de wensen en behoeften 
van de haar toevertrouwde gewesten, was er wèl van overtuigd 
dat tegemoetkoming aan de hertog een redelijke kans op succes 
bood en voor de welvaart van deze landen verreweg het minste 
van twee kwaden betekende. Pas nog was Margaretha opgeschrikt 
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door een bericht over een Rijnlandse alliantie tussen Gelre, Gulik, 
Kleef, Luik, Munster en Keulen30). Gelukkig bleek dit gerucht 
ongegrond. Maximiliaan had al vermoed, dat zijn vroegere bond
genoten niet het risico wilden lopen door een verbond met een 
vijand van de keizer hun gebieden volgens de bepalingen van de 
uitgevaardigde rijksban te verliezen. Toch was hij benieuwd naar 
berichten van Anthoine de Waudripont, die ter informatie naar 
Kleef afgevaardigd was. Meer dan een gerucht schijnt deze onge
wenste verstoring van het machtsevenwicht niet te zijn geweest; 
noch Redlich, die de gebeurtenissen van deze jaren grondig be
schreef31), noch de verdere Habsburgse correspondentie ver
melden een dergelijke coalitie. 

Een verbond van deze aard was beslist niet ondenkbaar, zoals 
tijdens de regering van Willem van Gulik zou blijken. Afgezien 
daarvan was een vijandig Gelre, verbonden met Frankrijk, al ge
vaarlijk genoeg. De landvoogdes zette zich daarom op omzichti
ge wijze aan de moeilijke taak de kwetsbare Bourgondische lan
den te beveiligen. In eerste instantie richtte zich haar activiteit op 
Lodewijk XII, machtigste inspirator van het Gelderse optreden en 
tevens bondgenoot in Italië. Evenals in Kamerijk woog de Habs
burgse vriendschap zwaarder dan de verplichtingen aan Karel 
van Gelre; de bescheiden eisen van Margaretha, vrij van de zelf
overschatting, die de keizer aan de dag had gelegd, werden in
gewilligd. Op 7 december 1509 konden Gattinara, Burgo en Dales 
aan Margaretha berichten, dat in principe overeenstemming be
reikt was over verlenging van het bestand met Gelre3 2). Een 
jaar lang zou de vrede gehandhaafd worden volgens de status 
quo om in deze tijd een uitspraak te bereiken in de kwestie over 
de rechten op het hertogdom Gelre, Maximiliaan stemde op 
14 december 1509 met dit ontwerp in а з ) , dat op 18 december 1509 
tot verdrag w e r d 3 4 ) . 

Men zou een bemiddelingsvoorstel opstellen om in de periode 
van het bestand op een dagvaart te komen tot een regeling voor 
het gedrag van beide partijen, totdat de eigendom van Gelre be-

3 0 ) Le Glay, I, nr. 156, p. 207; v. d. Bergh, II, nr. 66, p. 169. 
3 1 ) O. Redlich, Franzosische Vermittlungspolitik am N ederrhcin, 

pp. 150-152, 156. 
3 2 ) Godefroy, I, p. 204; de minuut van het verdrag bij ν. d. Bergh, II, 

nr. 68, pp. 171 — 173. 
3 3 ) Le Glay, I, no. 165, p. 221. 
3 ' ) Hulshcl, LVI, pp. 129-132. 
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paald was. Het is opmerkelijk, dat Karel van Gelre, die in deze 
dagen zo vastberaden aan de koning van Schotland zijn besluit 
bekend maakte zich met alle kracht te zullen verdedigen 'a ), geen 
deel had in de over hem en zijn belangen genomen beslissingen. 
Pas na afloop werd hem van Franse zijde verzocht dit verdrag te 
aanvaarden; alleen op de keuze van tijd en plaats voor de aan
staande' dagvaart kon Gelre enige invloed doen gelden. In plaats 
van half februari 1510 te Doornik, zou de bijeenkomst op 1 maart 
te Luik gehouden worden35). 

Deze overeenkomst miste ieder fundament; Karel van Gelre 
had voor zijn beperkte actie zijn Franse bondgenoot niet zozeer 
nodig, dat hij in dit bestand en in alle opzichten loyaal behoefde 
te berusten. Het geleidelijk doordringen in het Bourgondische 
deel van Gelre bleef voortduren. Margaretha droeg Burgo, haar 
gezant aan het Franse hof op tegen deze „nouvelletéz" te protes
teren en gedaan te krijgen, dat een Franse gezant Karel van Gelre 
ging bevelen alle bestandsschendingen te staken3 0). 

De Franse kanselier wilde de Gelderse belangen niet verwaar
lozen en bepaalde zich er aanvankelijk toe te adviseren in een 
verdrag de geschilpunten te regelen en met name een uitspraak 
over de betwiste gebieden te bereiken. Het door hertog Karel 
hardnekkig gepretendeerde recht op de omstreden streken, dat 
Karel van Gelre handhaafde, was in Frankrijk bekend. „Et que 
jusques à ce qu'il soit décidé d'icelle chose contencieuse, il sera bien 
difficile d'evicter que ledict messire Charles cesse à faire lesdites 
nouvelletéz". Burgo ging niet op deze raadgevingen in, maar her
haalde zijn verzoek krachtige druk op de hertog te willen oefenen. 
Op 4 februari 1510 werd zijn streven beloond met de aankondi
ging, dat Anthonie Ie Veste met de gewenste opdracht naar Gelre 
zou 'worden afgevaardigd37). 

Uit het geringe succes van haar diplomatieke bezigheid kwam 
Margaretha tot het inzicht, hoe absurd het was volkomen buiten 
Karel van Gelre om de wapenstilstand te verlengen en zond de 
wapenheraut Toison d'Or, Thomas Isaacs naar Gelre om contact 
met de hertog op te nemen3 8). De hertog gaf duidelijk te kennen, 
dat verlenging van de wapenstilstand hem ongewenst uitkwam, 

35) Nég., I, tir. 84, pp. 3 0 7 - 3 0 8 en nr. 75, p. 255. 
3U) Ibidem, nr. 88. pp. 319—320. 
3T) Nég., I, nr. 89, pp. 322—325. 
38) v. d. Bergh, II, nr. 72, pp. 178—181; vollediger bij F . J. Mone, An

zeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, VII, (1838), colom 21—22. 
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omdat zijn ongelukkige onderdanen nu reeds evenzeer onder over
vallen te lijden hadden, alsof de oorlog in volle gang was. Daarom 
was hij wel verplicht andere wegen te bewandelen „pour recouvrer 
son pais". Trouwens van een verdrag was hem niets bekend; zo
dra hij officieel bericht uit Frankrijk ontvangen had, zou hij Mar-
garetha op de hoogte brengen. 

Tot zover bood deze houding weinig basis voor een overleg, dat 
alleen maar bemoeilijkt kon worden door de onomwonden uit
gesproken opinie, inzake het omstreden platteland. Toch was er 
een lichtzijde aan het hertogelijk antwoord; Karel van Gelre 
toonde zich uiterst gevoelig voor het hierna te bespreken aange
boden huwelijk tussen een Habsburgse prinses en hemzelf, als 
symptoom van de Bourgondische tegemoetkomende politiek. Wel
iswaar vermeldde hij de onderhandelingen, die dienaangaande 
tussen de Bourgondische trésorier le Fèvre en zijn kanselier in 
februari te Utrecht waren aangeknoopt uitsluitend als een blijk 
van zijn goede gezindheid. Afgezien van deze iets te nadrukke
lijk gedemonstreerde edelmoedigheid, vloeide hij over van vriend
schap voor het huis Bourgondië-Habsburg. Het was diep te be
treuren, dat bepaalde personen hem bij Margaretha verdacht 
maakten en verhinderden, dat hij zich in haar goede gezindheid 
mocht verheugen. Er was niets in de wereld, wat hij liever wilde, 
dan diensten te bewijzen „à la maison l'ou il a este noury . . . et se 
y est son père mort au service et luy prins et luy samble que l'on 
devroit avoir regart à telle chose, et quant l'on vouldroit croire le 
bon corage de quel bonne vouloir il la serviroit, l'on le cognois-
troit par effect." 

Nu door de vriendelijke uitlatingen van Karel van Gelre de 
weg vrij lag tot een bevredigend vergelijk, kon de landvoogdes 
verwachten door deze huwelijksband de Gelderse kwestie tot 
een oplossing te kunnen brengen. De onderhandelingen, die met 
veel moeilijkheden gepaard gingen en het hele jaar voortduurden, 
kunnen echter pas duidelijk in hun volle betekenis gezien worden 
tegen de achtergrond van de gebeurtenissen van 1510. Vooraf 
dienen deze feiten daarom besproken te worden. 

Op zichzelf lag in de wijze, waarop Margaretha de Gelderse 
kwestie benaderde een redelijke kans op succes. Bezwarend was 
dat nog andere machten het hunne bijdroegen om de Bourgon
dische politiek te bepalen en uit te voeren. De moeilijkheid was. 
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dat Margaretha in haar vredeswil alleen stond. Haar keizerlijke 
vader koesterde andere ideeën, die zelfs zo sterk van de hare 
verschilden, dat hij enkele jaren geleden in 1508 eraan gedacht 
had haar door de generaal, Rudolf van Anhalt, te vervangen 
(cf. p. 130). Dit denkbeeld was toen in de Nederlanden op alge
meen verzet gestuit, maar het wijst de groep aan die Maximiliaans 
politiek ten aanzien van Gelre inspireerde. Anhalt was ten 
nauwste bevriend met Floris van Egmond; de gevaarlijke stem
ming, die bij sommige Gelderse edelen heerste ten opzichte van 
Karel van Gelre en een eventuele vrede, hebben wij uit de wonder
lijk zelfstandige brief van Frederik van Egmond, 1 januari 
1510 "4) , leren kennen. W a s het gezag van de landvoogdes sterk 
genoeg om deze oorlogsdrijvers in toom te kunnen houden? In 
ieder geval was de internationale situatie van het ogenblik in haar 
voordeel: de samenwerking met Frankrijk in Italië maakte Maxi-
miliaan toegankelijk voor een milde houding tegenover de Franse 
bondgenoot Karel van Gelre3 8). 

Ook van Frankrijk verkreeg Margaretha openlijke medewer
king: Amboise, de machtige minister van Lodewijk XII, die het 
samengaan met Maximiliaan in Italië had geïnspireerd, van een 
ziekte hersteld, ontving 10 februari 1510 Burgo en verklaarde zo 
snel mogelijk een gezant naar Gelre te zullen zenden4 0) . Toch 
herhaalde hij zijn raad een verdrag te sluiten om alle onaange
naamheden in de toekomst te vermijden. De verlangens van Mar
garetha en van Amboise liepen wonderwel parallel. Een vergelijk 
met Gelre had daarom veel kans van slagen. Onder invloed van 
deze internationale verhoudingen trof Maximiliaan op 14 fe
bruari maatregelen om de dagvaart te Luik op 1 maart a.s. goed 
te doen verlopen; de leiding van zijn gezanten had graaf Adolf 
van Nassau, tot 1492 stadhouder in Gelre en dus uitermate des
kundig-11). 

Bij al deze vreedzame toenaderingen was er in vele opzichten 
meer schijn dan werkelijkheid. Voor de keizer was toenadering 
tot Gelre de laatste en minst geprefereerde mogelijkheid; alleen uit 
noodzaak zag hij af van de verwerving van het hertogdom, dat 
eens in zijn bezit geweest was. In dit streven werd Maximiliaan 

39) Le Glay, I, nr. 174, pp. 231—232 voor deze brief van Maximiliaan 
aan Margaretha. 

•10) Neg., I. nr. 90, pp. 325-326. 
·") Le Glay, I, nr. 178, pp.236^237. 
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gesteund door de bovengenoemde groep van edelen. Anderzijds 
was de neiging van Lodewijk XII om Margaretha in de Gelderse 
zaken haar zin te geven eveneens uit een tijdelijke nood in de 
Italiaanse oorlog geboren. Gaf bovendien de Franse koning mis
schien geheime steun aan de bondgenoot, die hij in het openbaar 
tot op zekere hoogte verloochende? Dit vermoeden, een voort
durend herhaald thema in de Habsburgse briefwisseling, is niet te 
bewijzen, maar niet ongegrond. Tenslotte was Karel van Gelre, 
zoals de afgelopen gebeurtenissen hadden aangetoond, niet altijd 
de gehoorzame volgeling van Lodewijk XII, wanneer een voorge
schreven gedragslijn tegen zijn belangen inging; de Franse aan
maningen hadden geringe waarde. 

In deze wankele situatie trad een ernstige crisis op toen een 
andere dynastieke vete uitbrak tussen Karel van Gelre en Fre-
derik van Baden, bisschop van Utrecht. De Gelderse hertog kon 
zijn buurman diens pro-Bourgondische gezindheid in de afgelopen 
jaren niet vergeven. Het is twijfelachtig of deze wrok wel gerecht
vaardigd was. Had de bisschop in zijn zwakte iets kunnen onder
nemen tegenover de Bourgondische inneming in 1505 van het 
slot Oyen, hem als onderpand van het bestand van 1497 toe
vertrouwd? Of had hij met redelijke kans van slagen zich kunnen 
verzetten tegen de aanwezigheid van het leger van Rudolf van 
Anhalt in het Nedersticht in 1508? 

In Karel's ogen was deze aanval volkomen gemotiveerd door 
de omstandigheid, dat de bisschop Bourgondische sympathieën 
koesterde. In het begin van 1510 zag hij zijn kans schoon hiervoor 
wraak te nemen. In Genemuiden had zich januari 1510 via Drente 
een bende huurlingen, uit Deense dienst ontslagen, neergezet. 
Met deze 1500—^2000 man had hij onmiddellijk contact opgeno
men; spoedig kon hij deze troepen in dienst nemen. Na een korte 
tijd het omliggende platteland te hebben geplunderd, trok de 
legermacht naar Twente, waar kort voor 13 februari 1510 Olden-
zaal werd ingenomen, Karel van Gelre was erin geslaagd het 
Nedersticht voor zich te winnen; uitsluitend aangewezen op de 
steun van Overijssel, kon de bisschop weinig tegen deze onver
wachte aanvaller beginnen. 

Dit gebeuren dreigde Margaretha de fundering voor het lang
zaam groeiend vergelijk met Karel van Gelre te ontnemen. De 
keizer blaakte onmiddellijk van strijdlust om Gelre op dit neven-
terrein te lijf te gaan en zag zelfs in deze aanval een aanleiding de 
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strijd uit te breiden. Maximiliaan wilde de bisschop onmiddellijk 
steun verlenen. W a s deze aanval geen flagrante schending van de 
vrede van Kamerijk, waarin de bisschop was opgenomen? Als 
het huis Habsburg nu de bisschop ook in de steek liet, zou Frede-
rik van Baden in de toekomst ook zijn hulp weigeren42). Dit ar
gument was even zwak als de macht van de bisschop, door Maxi
miliaan ver boven zijn waarde getaxeerd. 

Margaretha woog de omstandigheden anders af. Op 7 maart 
1510 verzette zij zich tegen dit voorgenomen plan tot hulp, „dont 
grans et innumerables maulx et inconvéniens pourroient adve
nir . . . " 4 2 ) . Interventie zou direct resulteren in hernieuwing van 
de Gelderse oorlog en was zodoende in strud met de vrede van 
Kamerijk, met de moeizaam tot stand gekomen verlenging van 
dit verdrag en zou een geest van verzoening op de toekomstige 
dagvaart te Luik in de weg staan. Het belang van de Nederlanden 
stond dit onbesuisde en nutteloze optreden en de afbraak van 
haar voorzichtige tactiek ten aanzien van Karel niet toe. 

Deze overwegingen mochten niet baten; de keizer was over
tuigd van de noodzaak van de voorgenomen stap en droeg Mar
garetha op een verbond te sluiten met de bisschop. Een begin zou 
moeten zijn de belegering van Wageningen4 2) . Een tweede brief 
aan Margaretha van dezelfde datum, 16 maart 1510, ging nog 
verder4 3) . Aanvankelijk toonde de keizer zich bereid de onder
handelingen over een huwelijk tussen zijn kleindochter Isabella 
en Karel van Gelre voort te zetten, hoewel op zijn eigen voor
waarden, waarover later, maar hij gaf uiteindelijk uiting van zijn 
geringe vertrouwen in de goede gezindheid van de Geldersen. 
Als „messire Charles" deze voorstellen niet aanvaarden wilde en 
bovendien de oorlog hervatte tegen Habsburg en de onderdanen 
van het Roomse Rijk — bedoeld zijn mogelijk de inwoners van 
Twente, waar de oorlog zich afspeelde — dan moest Margaretha 
hem er ijlings bericht van zenden. Maximiliaan zou haar dan een 
goede aanvoerder sturen met een behoorlijke strijdmacht en haar 
ook anderszins in staat stellen zich tegen Karel van Gelre te verde
digen. Bovendien zou de keizer haar de soldaten en geldelijke bij
dragen, die de vorsten in de omgeving van Gelre hem op de rijks
dag zouden geven voor de oorlog tegen Venetië, ter beschikking 

л2) Geciteerd in een brief van Maximiliaan aan Margaretha, 16 Maart 
1510, v. d. Bergh, II. nr. 75, pp. 186—188. 

« ) Ibidem, nr. 76, pp. 188—191. 
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stellen, met de compagnie ruiters van de heer van Reux. Op deze 
wijze kon Margaretha met Gods hulp, „mettre une totale fin 
audit pays de Gheldres". 

De landvoogdes wist de juiste middenweg te houden. Op 14 
april 1510 werd te Utrecht een steunverdrag gesloten, maar de 
strijd bleef beperkt tot Twente, waar Floris van Egmond de Gel
derse troepen verdreef. De plundering van de Veluwe was een 
bijkomstig gevolg, naar alle waarschijnlijkheid toe te schrijven 
aan de gezindheid van Floris van Egmond en het gebrek aan dis
cipline bij de bisschoppelijke troepen die Arnhem tot hoofdkwar
tier hadden 4 4 ) . 

De Gelderse houding droeg er eveneens toe bij de opportunis
tisch begonnen strijd binnen de perken te houden. Een directe 
oorlog kon Karel van Gelre niet riskeren met zijn zwakke leger. 
Zelfs de beperkte strijdmacht van Floris van Egmond kon hij in 
Twente niet met goed succes weerstand bieden. En op gewapende 
Franse steun behoefde hij nu niet te rekenen. Stappen van Mar
garetha bij Lodewijk XII hadden direct het gewenste gevolg. Op 
20 maart 1510 schreef de Franse koning zijn Gelderse bondgenoot 
zich te onthouden van een oorlog „laquelle viendroit très mal au 
propoz pour mes affaires d'Ytales" ^ ) . Een soortgelijk verzoek 
richtte de koning aan Margaretha, een overbodige aanmaning 
tenzij men dit moet uitleggen als blijk van onpartijdigheid. 

Door aldus de Frans-Habsburgse vriendschap uit te buiten had 
Margaretha wel een direct conflict vermeden, maar de verzoening 
via arbitrage was door de Twentse oorlog voortijdig mislukt. Op 
1 maart 1510 hadden de besprekingen moeten beginnen, maar 
Maximiliaan noch de Fransen maakten haast met de voorberei
dingen. Pas op 20 maart berichtte Burgo Margaretha de resul
taten van zijn bemoeiingen 4 0 ) . In het verzoek van de hertog van 
Kleef aan Margaretha zijn belangen ten aanzien van de tol bij 
Lobith te willen behartigen47), wordt deze vroegtijdig mislukte 
bijeenkomst voor het laatst vermeld. Stilzwijgend verdween voor
goed de gedachte aan een definitieve scheidsrechterlijke uit
spraak over de rechten op het hertogdom Gelre uit de Habsburgs-
Gelderse besprekingen. Men gaf de hoop op een regeling langs 

44) Nijh., VI, 1, p. CXXVII. 
45) Archives du Nord, В 18834/27142. 
4НУ Nég., I, nr. 92, p. 333. 
•") ν. d. Bergh, II, nr. 77, pp. 191-192. 
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deze weg eens en voor altijd op; wanneer in 1516 opnieuw de 
hulp van arbitrage wordt ingeroepen om geschillen te beslechten, 
betreft dit alleen de rechten van Karel van Gelre op Friesland. 
Van Habsburgse zijde werd voortaan Karel's hertogschap ge
tolereerd of onrechtmatig genoemd, al naar gelang de houding 
van het ogenblik. 

Margaretha stelde alle hoop op onderhandelingen met Karel 
van Gelre zelf of op besprekingen over een huwelijk met Isabella, 
een verwachting, die zij met de Gelderse hertog deelde. Het is 
niet juist, dat Karel van Gelre in dit jaar een openlijke oorlog pre
fereerde, zoals Kalsbeek vermoedt 4 8 ) . Karel van Gelre legde zich 
integendeel neer bij de nederlaag in de Twentse oorlog, die hij 
aan de Bourgondische interventie te danken had, en bracht niet 
de minste wijziging in zijn bereidheid tot onderhandelingen aan. 

Nu de crisis voorbij was, vatte de landvoogdes de draad van de 
besprekingen weer op. Op 12 april 1510 vaardigde Margaretha 
Johan van Courteville en de secretaris Gillis van den Damme, 
een karakteristieke ambassade van een edelman en een jurist, 
naar Karel van Gelre af in de verwachting, dat zij bestaande moei
lijkheden uit de weg zouden ruimen, opdat ,.bonne et vraye amitié 
et alliance s'en ensuyvront 4 β). Als antwoord op het verzoek van 
Margaretha, dat de afgevaardigden overbrachten, publiceerde 
Karel van Gelre nu de verlenging van het bestand, op 18 decem
ber 1509 in Frankrijk buiten hem om beraamd, dat hij daarom zo
lang had geweigerdB 0 ). Van haar kant zou de landvoogdes 
eveneens de wapenstilstand afkondigen. Veel genoegen beleefde 
Karel van Gelre er niet aan; Margaretha was niet in staat Floris 
van Egmond tot naleving te dwingen. Reeds op 25 april 1510 
klaagde de hertog over het voortdurend wangedrag van de Habs
burgse aanvoerder 5 1 ). Zijn gezant Faulquier, heer van Comme-
nailles, die deze brief overbracht, zou deze klacht nader toelichten. 

Niet zonder reden was Karel van Gelre bezorgd over deze 
tegenstander. In de loop van mei 1510, gaf Floris van Egmond 
uiting aan zijn gevoelens over de onderhandelingen, die Marga
retha voerde met Gelre. De oorlog in Twente, die hij samen met 
de bisschop ondernam, verliep voortreffelijk, ook al was hij aan 

4B) G. Kalsbeek, p. 82. 
*9) Nljh., VI, l . n r . 670, p. 424. 
5 0 ) Archives du Nord, В 18832/26435/17. 
5 1 ) Ibidem. 
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de rand van zijn financiële draagkracht gekomen. Maar nu had 
hij gehoord dat Faulquier, dienaar van de hertog, op diens bevel 
naar Margaretha reisde om onderhandelingen te voeren over een 
vredesverdrag. Hier verklaarde hij zich vierkant tegen in een 
wonderlijk Frans: ,,tenés vous faire, vous ares tel apointement 
(n.l. vous tenez à faire tel appointement: verdrag) que vous plaira, 
ou si volés (voulez) faire assistence à monsieur d'Utrecht, vous 
ares bien tor le faire ou ancorre mélieur apointement; vous ferés 
vostre plaisir sur ce"52). W a t was er te verwachten van een stad
houder, die zo onomwonden de politiek van de landvoogdes ver
oordeelde? De oorlog in Twente was Floris te dierbaar. Trou
wens, zijn plannen reikten verder: wat anders dan een aanmoe
diging tot krachtdadig optreden tegen Gelre, niet op een neven-
terrein als Overijssel, maar in het eigen land, kan men lezen uit 
zijn slotopmerkingen: „monsieur de Gheldres est si povre que il n'a 
point à menge r . . . cela ne peult gerre durer; vous ares ( aurez ) 
regart sur tout". Maximiliaan had ook in de Gelderse aanval op 
Twente aanleiding gezien het hertogdom aan te vallen en b.v. 
Wageningen te belegeren, een plan, dat hij op een zo Iaat tijd
stip als 21 mei 1510 nogmaals opperde63). 

Niet voor niets had de keizer Floris van Egmond uitgekozen 
om Karel van Gelre te bestrijden in Twente: hij kende hem uit zijn 
laatste verblijf in de Nederlanden, 1508—1509, als een voor
stander van een aggressiever politiek dan Margaretha nastreefde 
op dit ogenblik. 

De landvoogdes wist opnieuw de situatie meester te blijven. 
Floris van Egmond kon zij enigszins binnen de perken houden. 
En aan Maximiliaan zette zij door haar gezant Jacques Villinger 
en in persoonlijke brieven het voordeel van een vrede met Gelre 
uiteen. Nu immers was het een gunstige tijd om een verdrag met 
Gelre te sluiten, omdat Lodewijk XII zijn handen in Italië vol had 
en zijn bondgenoot in de steek liet, zo liet Margaretha op 5 juni 
1510 Villinger bij zijn onderhoud tot de keizer zeggen6 4). Wan
neer de houding van Frankrijk omsloeg, zou toenadering tot Gelre 
onmogelijk worden. De staten stonden, zoals Maximiliaan bij zijn 
laatste verblijf in de Nederlanden had gemerkt beslist afwijzend 

5 2) v. d. Bergh, II, nr. 78, pp. 193-195. 
»3) Le Glay, I, nr. 206, pp. 268—271; v. d. Bergh, II, nr. 80, pp. 199—202. 
54) v. d. Bergh, II, nr. 79, pp. 195—199; verkeerd gedateerd op waar

schijnlijk 12 mei 1510; Villinger antwoordt 14 juni 1510 op deze brief, waar 
van hij als datum 5 juni opgeeft; ibidem, p. 210. 
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tegenover een Gelderse oorlog. Burgo had haar bericht, dat aan 
het Franse hof het verslag van de opdracht aan Floris van IJssel
stein tot de oorlog in Twente slecht was ontvangen55). „Ce ne 
seroit point bonne chose; car, madame, je ne vois point le temps 
à ceste heure de faire guerre à monsieur de Gheldres et l'on y 
pourra riens prouffiter". Deze zienswijze zou bij Maximiliaan ge
wicht in de schaal leggen: hij hechtte veel waarde aan de samen
werking met Frankrijk in Italië. Een verdrag was een beter middel 
dan een oorlog „d'abesser (n.l. abaisser) ledit messire Charles". 
Door deze en dergelijke adviezen slaagde Margaretha erin haar 
politiek door de keizer te doen bekrachtigen. 

Al met al kon de landvoogdes haar voorstellen niet volledig 
handhaven; onder de invloed van haar vader moest zij herhaal
delijk terugkomen op geopperde voorwaarden. Het spreekt van
zelf, dat Karel van Gelre hierover niet geestdriftig kon zijn; op 
korzelige toon schreef hij haar op 23 april 1510 dat hij anders 
verwacht had. „Madame je treuve les matières fort changée(s) . . . 
Vous ouysent. Madame, que suis seluy qui tiendra toujours le 
droict chemyn . . ." 6 β ) . En op 15 mei 1510 drukte Karel nogmaals 
voorzichtig zijn vermoedens uit over de ongunstige wending, die 
hij kon voorzien. „Madame, que toutes choses (à) moy possible, 
ne trouveroy prest à vous obéir espérant que choses impossibles 
me tiendres pour esqusé" 5 T) . 

Deze opmerkingen hadden voornamelijk betrekking op de 
huwelijksonderhandelingen, hierna apart te behandelen, maar 
zij tekenen ook de groeiende verkoeling van een vroeger in dit 
jaar zo welwillende gezindheid. Een gunstig punt was het, dat 
Karel van Gelre op 22 juni 1510 zo vriendelijk was de oorlog in 
Twente los te zien van de verhouding tot Habsburg als een 
eigenmachtig optreden van zijn vijand Floris van IJsselstein58). 
Helemaal juist was dit niet; dit wist Karel en hij maakte gebruik 
van deze fictie. Margaretha zou het hem niet kwalijk nemen „si 
contre celluy, qui est mon ennemy (n.l. IJsselstein), me revenche 
en la manière qu'il s'emploie contre moy où il ne m'est possible 
de le plus endurer. Aussy ne seroit en raison". Maar op de ver
houding met Frankrijk werkten de Twentse oorlog en de plun
deringen op de Veluwe vertroebelend. Tot verontrusting van 

«) Nég., I, nr. 96, pp. 341-342. 
5e) Archives du Nord, В 18832/26438/16. 
"") Ibidem, В 18832/26463/15. 
5 Я
) Ibidem, В 18832/26530/14. 
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Margaretha had Lodewijk XII bij haar erop aangedrongen de 
hulpverlening aan de bisschop te staken8 0) . Ook Maximiliaan, 
aan wiens brief aan Margaretha van 14 juli 1510 deze medede
ling ontleend is, had met de Franse gezant over deze aangelegen
heid gesproken. En hoewel de keizer goede hoop had op een 
„bonne responce", trof hij toch maatregelen om meer troepen 
naar Overijssel te zenden. 

Op 2 september 1510 had Maximiliaan, na 2 maanden dus, nog 
geen antwoord ontvangen, maar hij verzekerde dat hij met zijn 
Voorbereidingen gereed was ^ ) . Dit was een vervelende geschie
denis, vond de keizer, maar als Robert van Aremberg, heer van 
der Mark, met Franse troepen naar Overijssel was gekomen, zou 
hij eveneens volgens voorafgaand overleg de markies van Baden 
en de graaf van Zoom met een aanzienlijke legermacht te paard 
en te voet naar het Noorden gezonden hebben. 

Tot uitbreiding van de oorlog kwam het niet; er gebeurde 
niets ergers dan de plundering van Nijkerk door Utrechtse en 
Habsburgse troepen. Karel van Gelre had kunnen inzien, dat hij 
het ogenblik voor een oorlog tegen de goed gesteunde bisschop 
niet gunstig gekozen had en -dat hij blij mocht zijn, dat zijn eigen 
hertogdom niet meer dan rooftochten te verduren kreeg. Bis
schop Frederik van Baden kon tevreden zijn over de herovering 
van Twente en de wraakoefening van zijn troepen op de Veluwe. 
Het gezonde verstand dreef de partijen tot een bestand, dat op 
21 december gesloten werd 6 1 ) . Zo eindigde een avontuur, dat 
met moeite binnen regionale perken gehouden was; deze episode 
is kenschetsend voor de politiek van wraakzuchtig opportunisme, 
nu eens niet beheerst door overwegingen van landsbelang of 
zelfs door een verstandige kijk op de mogelijkheden een derge
lijke strijd te voeren. Om het gevaar, dat zij op bekwame wijze 
tijdelijk had bezworen, nu ook blijvend uit de wereld te helpen, 
ontvouwde Margaretha een groots plan. Indien zij in haar stre
ven slaagde, zouden alle geschillen eens en vooral beslecht zijn en 
Karel van Gelre blijvend tot de Habsburgse clientèle behoren. 
Alle partijen zouden iets moeten opgeven, maar zouden evenre
dig worden gecompenseerd. Voor de rust in de Nederlanden, 

B0) Le Glay, I, nr. 227, pp. 299—300; v. d. Bcrgh, II, nr. 86, pp. 214-215. 
on) Le Glay, I, nr. 243, pp. 325—327; de identiteit van de alleen in deze 

brief genoemdii flraaf van „Zoom" bleek uit de beschikbare bronnen niet 
vast te stellen 

e l) Nijh., VI, I, nr. 675, p. 426. 
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waarvan Maximiliaan niet minder dan Karel van Gelre zou kun
nen profiteren, was deze hoge prijs niet te veel. 

4. Mislukking van een veelbelovend compromis, 
januari—december 1510. 

Alle gebeurtenissen van 1510 waren achtergrond van dit op
merkelijke plan tot regeling van de Gelderse kwestie door een 
huwelijk tussen Isabella van Habsburg, tweede dochter van Phi
lips de Schone, en Karel van Gelre. 

Het was niet de eerste maal, dat een dergelijke gedachte ge
lanceerd werd: in 1499 was Eleonora, in 1508 Maria van Habs-
burg als huwelijkscandidate naar voren gebracht. Maar dit aan
bod verschilde fundamenteel van de vorige doordat men Karel 
van Gelre meer toezegde dan hij reeds bezat en men, voorzichtig
heidshalve niet met zoveel woorden, zijn positie als zelfstandig 
vorst erkende. Evenals de toenaderingspoging zelf was het ka
rakter van deze voorstellen een vrucht van de ontwikkeling in 
de Gelders-Habsburgse verhoudingen; beide partijen hadden 
zich laten gelden met wisselend succes. Nu de balans in even
wicht was, was de tijd rijp voor een gesprek op gelijk niveau. 

De grondgedachte was in beide voorgaande gevallen geweest 
Karel van Gelre door deze band hecht en blijvend in de Habs-
burgse invloedssfeer te betrekken. Van dit idee ging men ook nu 
weer uit; een nieuw denkbeeld was de positieve inschakeling 
van Karel van Gelre als Habsburgs legeraanvoerder. Het ont
werp wordt hier in extenso vermeld, omdat voor het eerst dui
delijke bepalingen geformuleerd werden, die bij alle toekomstige 
vredes- of bestandsonderhandelingen opnieuw gebruikt zouden 
worden en het concept tot nu toe niet is gepubliceerd. Het voor
stel dat als basis diende voor de besprekingen, omvatte de vol
gende punten ^ ) ; 

1. Op verzoek van Karel van Gelre en zijn vredelievende 
houding in aanmerking genomen, stemmen de keizer, aarts
hertog Karel en Margaretha van Savoye toe in dit huwe
lijk. 

e 2) Dit stuk is bekend uit latere afschriften, gebruikt voor oen analoog 
huwelijksproject in 1517, van wijzigingen en notities voorzien, maar de oor
spronkelijke staat is nog te herkennen: Wenen, Habsburgisches-Lotharmgischcs 
Familienarchiv, Karton 19 en Belgica, DD 234; f. 46—v. 56, zeer beknopt 
weergegeven in v. d. Bergh, II, p. 207, n. 4. 
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2. De huwelijksgeloften zullen „per verba de futuro" gegeven 
worden, omdat Isabella momenteel nog niet huwbaar is 
(zij is n.l. 9 jaar oud). 

3. Tot garantie van de voltrekking van het huwelijk zullen 
familie en aanhangers van beide contractanten tot onder
pand stellen de gepretendeerde rechten op het hertogdom 
Gelre en verder een dwangsom van 200.000 goudgulden. 

4. Binnen een maand na de ratificatie van dit verdrag zal 
Isabella te 's-Hertogenbosch door bannerheren, ridder
schap en steden van Gelre als vorstin gehuldigd worden; 
van deze aanvaarding zullen oorkonden worden overgele
verd. Habsburgse commissarissen zullen namens de aarts-
hertogin in Gelre van de vier hoofdsteden, de richters en 
„officieren" (d.w.z. zowel militaire aanvoerders als ambte
naren) de eed aan Isabella in ontvangst nemen. 

5. Hierna zal Gelre en m. n. de steden Tiel, Hattem en Har
derwijk in handen van Karel gesteld worden met uitzon
dering van de in de artikelen 7 en 8 genoemde gebieden. 
Grave met het land van Kuik werden aan Habsburg voor
behouden. 

6. Na de inhuldiging zal de aartshertogin terugkeren naar 
een plaats ter keuze van keizer, aartshertog en landvoog
des. Bij haar meerderjarigheid is Karel van Gelre gehouden 
door voldoende gemachtigde gezanten het huwelijk te laten 
voltrekken. Van hun kant zijn keizer en aartshertog ver
plicht Isabella „met zulchen eerlycken state als hunner ge
naden toebehoirt" aan Karel van Gelre te zenden om tot 
uitvoering van het huwelijk over te gaan. 

7. Karel van Oostenrijk behoudt de stad Arnhem met richter-
ambt en schependom en het slot Oyen tot aan de voltrekking 
van het huwelijk; Karel van Gelre zal naar verkiezing 
de inkomsten uit Arnhem genieten na de aftrek van de 
bestuurskosten of een redelijke vergoeding. 

8. De stad Bommel en de Bommelerwaard zullen voor altijd 
bij Brabant gevoegd worden met behoud van al hun pri
vileges. 

9. Slot en heerlijkheid Montfort (bij Roermond) zullen aan 
Karel van Gelre gerestitueerd worden, mits hij de pandsom 
van 8.000 keurvorstelijke goudgulden betaalt. 

10. Karel van Oostenrijk kent Karel van Gelre een jaargeld 
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toe van 16.000 Philipsgulden, ingaande bij de huldiging van 
Isabella tot aan de voltrekking van het huwelijk. Na deze 
datum zal het bedrag door de aartshertog en zijn erfgenaam 
worden uitgekeerd, zolang het hen behaagt. 

11. De keizer zal Karel van Gelre belenen met het hertogdom 
Gelre en het graafschap Zutfen, uitgezonderd Bommel en 
Bommelerwaard, ,,om dieselve landen hertochdom en 
graefscip vredelick to hebben ende to gebruicken met 
vrouwe Isabeele ende huerer beyden kinderen mansge-
boerte." De keizer en de aartshertog zullen de titels van 
hertog van Gelre en graaf van Zutfen opgeven. Maar in
dien uit het huwelijk geen zonen geboren worden, vervalt 
het hertogdom aan Karel van Oostenrijk en zijn erfgena
men als hertogen van Brabant met behoud van zijn rechten 
en privileges. 

12. Een dochter uit het huwelijk geboren ontvangt, indien 
er geen mannelijke erfgenamen zijn, 100.000 gulden bruids
schat ineens. Een tweede dochter krijgt 50—60.000 gulden. 

Zijn er meer vrouwelijke nakomelingen, dan wordt hun 
samen 200.000 gulden ineens uitbetaald. 

13. 'Indien Isabella voor de huwelijksvoltrekking overlijdt, dan 
zal de keizer of de aarthertog Karel van Gelre een echtge
note,, van lijve bequeme ende zijnre genaden (n.l. de hertog) 
van gebeerte goet genoech" voorstellen. Blijven de keizer 
of de aartshertog op dit punt in gebreke, dan kan Karel 
van Gelre hen daartoe laten verzoeken. Wordt binnen 3 
of 4 maanden niet aan deze vraag voldaan, dan staat het de 
hertog vrij zelf een vorstin te huwen. Bij de voltrekking van 
dit tweede huwelijk zullen Arnhem en Oyen aan Karel terug
gegeven worden, maar „zijn leven lanck alleenlick". 

14. Zonen uit dit eventuele tweede huwelijk zullen niet kunnen 
opvolgen in Gelre: de aartshertog zal hun naar keuze het 
graafschap Oostervant met Den Briel en het land van 
Voome of een erfelijk jaargeld van 12.000 Philipsgulden 
schenken. Een dochter uit deze verbintenis ontvangt 
100.000 gulden bruidsschat; indien er meer dan één dochter 
geboren wordt, bedraagt het totaal van de huwelijksgift 
150.000 gulden ineens. 

15. Met toestemming van de keizer en de keurvorsten zullen 
het hertogdom Gelre en het graafschap Zutfen achterleen 
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worden van de hertogen van Brabant. Deze verandering 
gebeurt met instemming van Karel van Gelre, die geen 
kosten zal behoeven te dragen en evenmin onaangenaam
heden vanwege de keizer of de keurvorsten zal hoeven te 
verduren. Alle verplichtingen van leenheer en leenman 
zal men volledig nakomen. 

16. Karel van Gelre zal een generaal pardon verlenen aan alle 
bannerheren, edelen, steden, dorpen en alle anderen voor 
alles wat in de afgelopen jaren geschied is. Ieder zal terug
keren in zijn bezittingen en rechten ondanks confiscaties 
of veroordelingen. 

17. Gelijke maatregelen zullen de keizer en de aartshertog van 
hun kant treffen. 

18. In dit verdrag zijn opgenomen van Habsburgse zijde her
tog Johan van Kleef, hertog Willem van Gulik en Berg, 
de graven van Egmond en Buren met hun zonen, Ot t 
Schenck en alle andere aanhangers. 

19. De gezanten van Karel van Gelre zullen mogen bepalen, 
wie hun heer in dit artikel als zijn bondgenoten wil opne
men in dit verdrag. 

20. Verder worden hierin opgenomen de bisschop van Utrecht 
en zijn landen, behalve Overijssel. Ter oplossing van dit 
geschil zal een bestand gesloten worden om bindende ar
bitrage mogelijk te maken door Margaretha van Savoye 
en een door Karel van Gelre aan te wijzen tweede scheids
rechter. 

21. Indien Karel van Gelre bij de huwbaarheid van Isabella 
weigert het huwelijk te voltrekken, verliest hij het recht op 
Gelre, dat dan onmiddellijk zonder enige uitzondering aan 
aartshertog Karel en zijn erfgenamen vervalt. Tot deze 
bepaling zullen zich ook de staten van Gelre en alle aan
voerders, richters en ambtenaren verbinden door hun oor
konden met de belofte bovendien in dat geval de aarts
hertog bij te staan tegen Karel van Gelre. 

22. Indien Karel van Gelre in overtreding komt tegen dit ver
drag, zal de schending behandeld worden door de hierna 
te noemen conservatoren. 

23. Karel van Gelre zal dit verdrag plechtig bezweren, geen 
overtredingen tegen het verdrag begaan of laten begaan 
en geen pogingen doen door de paus of andere kerkelijke 
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autoriteiten ontslagen te worden van de eed. Evenmin 
zullen zij een dergelijke dispensatie gebruiken, indien die 
hun buiten hun wil worden verleend. 

24. Eveneens zullen de keizer en de landvoogdes, ook als voog
den over Karel van Oostenrijk, plechtig zweren om, in het 
geval dat zij Isabella bij haar volwassenheid niet naar 
Gelre kunnen laten vertrekken, Arnhem en het slot Oyen, 
Bommel en de Bommelerwaard terug te geven aan Karel 
van Gelre, de ambtenaren van hun eed te ontheffen en hun 
op te dragen de hertog gehoorzaam te zijn. Dezelfde be
palingen ten aanzien van een eventuele ontheffing door de 
paus e.a. gelden ook voor hen. 

25. Tot meerdere garantie zullen de „heeren van den bloede" 
en de ridders van het Gulden Vlies dit verdrag bezweren 
en op de naleving ervan toezien. 

26. Isabella en haar toekomstige echtgenoot doen afstand van 
alle erfenissen, van vaders- en moederskant, op grond van 
het testament van Philips de Schone te verwachten, tenzij 
door collaterale successie. 

27. Mocht er enige twist of oorlogshandeling voorkomen 
dan blijft dit verdrag van kracht. Dergelijke geschillen die
nen te worden voorgelegd aan twee arbiters (de namen 
van deze personen waren in dit stuk nog opengelaten) of 
aan de Rijksdag. De aangeklaagde partij moet binnen een 
nog onbepaald aantal maanden zijn verdediging gereed
maken en op de zitting verschijnen; geen van de vorsten 
mag andere rechters inschakelen of zich aan het vonnis ont
trekken. 

28. Karel van Gelre zal plechtig zweren voor altijd een ,,goet 
ende getrouw maech, zwager ende dienaer" van de keizer 
en de aartshertog te zijn en hen tegen allen zonder uitzon
dering bij te staan. Hij zal alle allianties, die tegen Maxi-
miliaan en Karel van Oostenrijk en hun erfgenamen ge
richt zijn, afbreken, 

29. De keizer, de aartshertog en de hertogin van Savoye zul
len eveneens de hertog van Gelre bijstaan tegen alle aan
vallen en hem behandelen als hun „lieven zwager, maech 
ende gealyeerde". 

Dit ontwerp is van groot gewicht. Loyale aanvaarding alleen 
al van de voornaamste punten betekende een oplossing van de 
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Gelderse kwestie, bevredigend voor beide partijen. Het hertog
dom zou uiteindelijk Habsburgs bezit worden of tenminste in de 
Habsburgse macht een vast steunpunt vormen, indien de Eg-
mondse dynastie in Gelre zou voortbestaan. Reeds om deze voor
delen voor het huis Habsburg kan de inleiding in het eerste arti
kel, waarin de hertog van Gelre om de hand van Isabella ge
vraagd had, als een fictie beschouwd worden, bedoeld om het 
gezicht van de keizer te redden. Het kwam met zijn waardigheid 
niet overeen zijn kleindochter aan te bieden aan een rijksvorst, 
hoe gewichtig ook de voordelen mochten zijn. Uit artikel 19, 
waarin het aan de Gelderse gezanten en aan hen alleen wordt 
overgelaten aan te geven, welke bondgenoten zij in het verdrag 
willen opnemen blijkt, wie het voorstel heeft opgesteld. In artikel 
18 zijn van Habsburgse zijde reeds een aantal verbonden vorsten 
en heren opgegeven. 

Hoe vernuftig, in overeenstemming met de politieke en mili
taire situatie, het idee van deze verzoening ook was, alleen de 
instemming van keizer en hertog kon de regeling levenskracht 
schenken. Om haar opvattingen ingang te doen vinden, wendde 
de landvoogdes zich allereerst tot de keizer, om zijn goedkeuring, 
voor de besprekingen geopend werden. Met reden kon zij veel 
verwachten van haar invloed op haar vader. 

Eind 1509 vaardigde Margaretha haar secretaris mr. Louis 
Marotons en Guilham Pingon naar Maximiliaan af om instem
ming van de keizer te verwerven met dit huwelijksplan. O p 
2 januari 1510 kon Marotons haar berichten, dat Maximiliaan 
Margaretha verlof gaf de onderhandelingen te openen over 
„Ceste aliance de Gheldres comme avoit (n.l. Margaretha) com
mencé"0 3) . Maar, voegde Maratons er onmiddellijk aan toe, de 
keizer wilde niet, dat er enige beslissing genomen werd zonder 
hem te waarschuwen en ook, dat deze besprekingen zo geheim 
mogelijk gevoerd werden. 

O p 31 januari 1510 schreef Maximiliaan aan zijn dochter, dat 
haar initiatief „nous a . . . assez pieu (plu)"04). Ook stemde hij 
erin toe, dat de trésorier generaal Roland Ie Fèvre naar Utrecht 
vertrok om daar de besprekingen te openen. Karel van Gelre had 
Maximiliaan op een helaas niet nader gedateerd tijdstip te Inns
bruck en later nogmaals te Constanz aangeboden nooit te trou-

β") ν. d. Bcrgh, II, no. 71, pp. 177-178. 
M ) Le Glay, I.nr. 174, pp. 231-232. 
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wen zonder zijn toestemming, de keizer een „grosse somme de 
deniers" te geven, enkele steden af te staan langs de grens van 
Brabant, zijn land te aanvaarden als achterleen van Brabant en 
tenslotte de keizer en zijn erfgenamen na zijn dood te laten op
volgen in Gelre. Het zou zijn nut kunnen hebben, meende de kei
zer nu op deze voorstellen terug te komen. Maximiliaan had het 
door Margaretha ontworpen verdrag0-) in zijn raad besproken 
,,en y adjoutant aucunes choses à l'honneur avantage et prouffit 
de nouz et nos pays de par delà". Dit geschrift sloot hij bij zijn 
br ief in" 5 ) . 

Deze op het eerste gezicht veelbelovende reactie werd volko
men teniet gedaan door het bindende advies, dat Margaretha 
volgens de wens van de keizer als uitgangspunt voor de aan
staande besprekingen moest nemen. De keizerlijke voorwaarden 
waren niet zo mild als zijn brief doet vermoeden; dit toont de be
schadigde titel reeds aan: „Pluiseurs doléances . . . sur unes 
journée . . .traictier avec les députez . . .". Zo gunstig als het ont
werp door Margaretha opgesteld was, zo ongunstig was de lijst 
van „difficultéz", die, 20 foliobladzijden lang alle artikelen be-
critiseerde in zo sterke mate, dat het plan feitelijk verworpen 
werd. 

Niets ter wereld, zo begon het stuk, is beter dan vrede en alle 
mensen van goede wil wensen dit. Maar de middelen om verzoe
ning te bereiken moeten goed overwogen zijn; blijken zij ontoe
reikend, dan komt men tot een oorlog erger dan voorheen. Van 
Karel van Gelre werd alleen kwade trouw verwacht; bij elke be
paling werd erop gerekend, dat hij dit onderdeel van het verdrag 
niet zou naleven. Geen macht ter wereld zou hem dan kunnen 
dwingen tot naleving, paus nog conservatoren, noch ook op te 
leggen boetes. Ter adstructie werden alle verdragsschendingen 
opgesomd, ook van Frankrijk tegenover Habsburg, waar Karel 
van Gelre toch geen schuld aan kon hebben. 

Van Karel van Gelre werd verwacht, dat hij het leeftijdsver
schil, de bloedverwantschap of de uitgeoefende dwang zou ge
bruiken als motieven om het huwelijk kerkrechtelijk te doen ont
binden. En de onwettigheid van de belening met Gelre en de ge
biedsafstand van beide zijden zouden argumenten zijn om leen-

flö) In de publicatie van Le G'av. cf. noot 64, is d't stuk met opgenomen, 
omdat het in Riissel niet meer aanwezig is. Een tweede exemplaar, onge
dateerd, bevindt zich m Wenen, DD 238, f. 4 9 ~ v . 58. 
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rechtelijk de betreffende punten nietig te verklaren. Het hele 
betoog steunde op de omstandigheid, dat Karel van Oostenrijk, 
wettige vorst van de Nederlanden en ook van het hertogdom 
Gelre als minderjarige niet in de beslissing gekend werd. Het 
ging niet aan buiten zijn bewust weten te beschikken over zijn 
zuster, zijn land of zijn geld ter betaling van het jaargeld aan 
Karel van Gelre en de bruidsschatten van eventuele dochters. 
Integendeel behoorde het tot de taak van de keizer als voogd de 
rechten en bezittingen van zijn pupil te beschermen. Tot in het 
absurde werden de mogelijke gevolgen uitgemeten van tweede 
en derde huwelijken, nadat Isabella of Karel overleden waren en 
een menigte van moeilijkheden opgesomd ten aanzien van de 
eventuele zonen uit deze imaginaire huwelijken geboren. Het 
zou te ver voeren op alle détails in te gaan. Voldoende is het op te 
merken, dat een aantal scherpzinnige juristen geen vernuft ge
spaard hadden alle bezwarende omstandigheden op te sommen. 

Tenslotte kwam men tot de conclusie, dat er noch over het 
huwelijk van Isabella, noch over gebiedsafstand iets beslist moest 
worden gedurende de minderjarigheid van Karel van Oostenrijk. 
De inkomsten uit de volgens het ontwerp over te dragen Gel
derse steden en de zestienduizend gulden jaargeld konden ge
bruikt worden voor de bewaking van de grenzen tegen Karel 
van Gelre. Het betwiste platteland moest zorgvuldig worden 
behouden om het bij de meerderjarigheid van de aartshertog on
geschonden aan hem over te kunnen dragen. Gedurende de min
derjarigheid van Karel van Oostenrijk konden alle rechtsaan
spraken grondig worden bestudeerd. Misschien was Karel van 
Gelre er ook voor te vinden zijn recht uiteen te zetten op een dag
vaart, zodat men nog in deze periode rustig kon zien „commant 
monsieur Charles (n.l. de Gheldres) se conduira pour venir à la 
grace de monsieur l'archiduc". Tegen die tijd zou men dan zijn 
,,avanchement" behartigen en zijn best doen het huwelijk tot 
stand te brengen. In deze beslissing moesten bovendien medewer
ken de staten van de Nederlanden, „car la matière touche au 
peuple et aux pays grandement", eveneens de verwanten van 
moeders zijde: de koning van Aragon, de koningin van Castilië en 
de koning en koningin van Engeland, en tenslotte ook de Habs-
burgse aanhangers in Gelre, die leven en goed voor keizer 
en aartshertog hadden over gehad. 

W a s het werkelijk verregaande bezorgdheid van Maximiliaan 
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om zo op alle eventualiteiten voorbereid te zijn? Of wilde de 
keizer eigenlijk geen verdrag; men mag dit laatste afleiden uit 
zijn brief van 16 maart 1510 ""К waarin hij zowel de onderhande
lingen met Gelre op zekere voorwaarden goedkeurde, als de 
mogelijkheid van een algehele onderwerping van het hertog
dom op korte termijn besprak. De keizer had geen duidelijk om
lijnde beslissing genomen. Tot aan het einde van de huwelijks-
onderhandelingen toe nam hij een uiterst labiele houding aan, 
variërend van algehele instemming met de voorstellen van Mar-
garetha tot volledige verwerping toe. 

Margaretha trok zich in de loop van de onderhandelingen niet 
veel van deze wankel gefundeerde meningen aan: het zelfstandig 
optreden van de landvoogdes komt al bij het eerste Gelders-
Habsburgse contact aan het licht: reeds voor zij enig antwoord 
van haar vader had ontvangen, was haar gezant, de trésorier 
Roland Ie Fèvre te Utrecht al de besprekingen begonnen. Op 
4 februari 1510 bracht Ie Fèvre te Utrecht al een eerste verslag 
van zijn gesprekken met Willem Lanck, kanselier van Gelre, uit, 
maar het keizerlijk schrijven, gedateerd op 31 januari 1510 kon 
haar niet bekend zijn, noch op dat ogenblik, noch op het onbe
kende tijdstip waarop de gezant zijn nu niet meer aanwezige 
instructie ontving. 

De Gelderse reactie was minder afwijzend, maar toch niet be
vredigend. Dit huwelijksverdrag bood, in deze vorm, Karel van 
Gelre vele voordelen. Hij ontving onmiddellijk of na enige tijd 
geheel zijn in 1505 verloren hertogdom terug, met uitzondering 
van Bommel en omgeving, Voor dit verlies ontving hij ruim
schoots vergoeding. Au fond was een rustig bezit van zijn lan
den, een voornaam huwelijk en een ruim jaargeld, wat Karel 
van Gelre wenste en waar hij sinds 1492 voor geijverd had; Flo
ris van Egmond, die ter plaatse over goede informaties kon 
beschikken, gaf in mei 1510 een juiste karakteristiek van Gelre's 
positie, toen hij Margaretha schreef, dat Karel arm was en zijn 
tegenstand in Twente niet lang meer kon duren 0 7 ) . Van Gelderse 
zijde had men er dus alle reden toe in te gaan op dit huwelijks-
voorstel, maar toch had de Gelderse kanselier Willem Lanck een 
ingrijpend bezwaar. Le Fèvre schreef op 4 februari 1510 aan 
Margaretha, dat Karel van Gelre bij monde van zijn gezant 

t10) v. d. Bergh, II, nr. 75, pp. 186-188; Le Glay, I, nr. 184, pp. 243-244. 
β 7) ν. d. Bergh, II, nr. 178, pp. 193—195. 
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verklaard had niet te kunnen instemmen met de uitsluiting van 
erfgenamen, geboren uit een ander dan het voorgestelde huwelijk, 
van de eigendom van Gelre en Zutfen 0 8 ) . ,,ΙΙ ne veult nullement 
passer ce point, disant, madame (n.l. Isabella) est de josne eaige, 
et que se messire (n.l. Karel van Gelre) la prenoit avant le ma
riage consummé, il se trouveroit quiete de sa femme avec ce de 
son pays . . .". De hertog wilde de vrijheid behouden op een zelf 
te bepalen tijdstip, ook buiten het huis Habsburg, een huwelijk 
te sluiten; de termijn van 4 jaar, voordat het huwelijk kon worden 
voltrokken, was te lang: ,,par quoy monsieur de Gheldres sera 
refroidy cependant, par ce que son eaige ne donnera point". We l 
was Karel bereid de plaatsen, die Karel van Oostenrijk nu bezat 
en met de huwelijksbeloften zou afstaan, terug te geven, indien 
hij een andere huwelijkscandidate zou prefereren. Door deze 
wensen ontviel aan het ontwerp de soliede basis; slechts aan 
een zwager van de aartshertog wilde Margaretha de anders 
vergeefse concessie doen van gebiedsafstand en financiële steun. 

Toen Ie Fèvre zag, dat de besprekingen dreigden vast te lopen, 
deed hij eigenmachtig een tegenvoorstel, waartoe hij Karel van 
Gelre hoopte over te halen. Indien Karel van Gelre een ander 
huwelijk wenste te sluiten, zou hij moeten kiezen uit twee of drie 
dames, die de aartshertog hem zou voorstellen. Een zoon uit dit 
huwelijk zou alleen in het graafschap Zutfen opvolgen. Dit idee 
moest ook nog de goedkeuring van Margaretha verwerven. Hier
bij bleef het voorlopig; de oorlog in Twente en de Habsburgse 
hulp aan de bisschop van Utrecht namen de komende maanden 
alle aandacht in beslag n 9 ) . 

In deze periode werd het contact onderhouden door Faulquier, 
heer van Commenailles, een Bourgondisch edelman die in Gel
derse dienst was overgegaan. Onder druk van de omstandigheden 
wijzigden zich de opvattingen van Karel van Gelre; de Bour
gondische interventie in Twente had hem de wenselijkheid van 
een vergelijk aangetoond, maar ook overtuigd van de noodzaak 
van een hechtere garantie bij een eventueel verdrag. Het typeert 
deze gemengde gevoelens van wantrouwen en toeschietelijkheid, 
dat hij op 15 mei 1510 Margaretha waarschuwde hem geen on-

08) Ibidem, p. 181. 
"") Het is onjuist dat de huwelijksplannen hiermee van de baan waren 

zoals N:jhoff, aanqehaald door Kalsbcek, aanneemt zoals afdoende uit het 
verdere verloop blijkt cf. Nijhoff, VI, 1, p. CXXI en G. Kalsbeek, p. 83. 
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mogelijke eisen te stellen en zich overigens op hoffelijke wijze 
zeer welwillend toonde7 0). 

Het Gelderse standpunt is bekend uit een tweetal helaas onge
dateerde stukken T 1); de juiste dag in 1510 is daarom niet te noe
men. Deze antwoorden kunnen evengoed in mei als later in het 
jaar gegeven zijn; de inhoud maakt echter waarschijnlijker, dat 
het een tweede antwoord is op de Habsburgse voorstellen, nadat 
de besprekingen met Ie Fèvre in februari 1510 waren vastgelo
pen. In hoofdzaak komt het neer op aanvaarding van de grond
gedachte: een huwelijk met Isabella, met alle consequenties van 
belening, eventuele opvolging van Karel van Oostenrijk, af
stand van steden en landstreken wederzijds. 

Nu op deze wijze de basis voor een overeenkomst hersteld 
was, scheen de afstand tussen het ontwerp van Margaretha en 
de Gelderse voorwaarden verdwenen te zijn. Alleen had Karel 
van Gelre enkele wensen van minder belang: een hoger jaargeld 
in ruil voor de Bommelerwaard en voor Oyen, de vrije toewijzing 
van Montfort, ook bij een tweede huwelijk, arbitrage, niet door 
de rijksdag, maar door conservatoren, een bindende uitspraak in 
de oorlog met de bisschop van Utrecht door Hendrik van Beie
ren, de deken van Keulen, sterker Habsburgse garantie bij wei
gering van het huwelijk en zijn verplichte huldiging door alle 
Habsburgsgezinde Gelderse edelen. Zeer belangrijk was ten
slotte een artikel, dat in het verdrag moest worden opgenomen, 
waarbij keizer en landvoogdes garandeerden, dat aartshertog 
Karel dit verdrag zou ratificeren en beloven bij zijn meerderjarig
heid niets tegen de bepalingen te doen of te laten doen. Maximi-
liaan stond niet alleen in zijn vermoeden, dat de toekomstige heer 
van de Nederlanden wel eens ontevreden zou kunnen zijn over 
de buiten hem om verminderde omvang van zijn erfdeel. 

Deze vooruitgang was waardeloos, indien Maximiliaan niet 
bereid bleek zijn onredelijke achterdocht tegen Karel van Gelre 
en zijn overgrote bezorgdheid voor de bezittingen van zijn klein
zoon prijs te geven. Nog in februari drong Margaretha bij monde 
van haar gezant Marnix met volledige instemming van de raad in 
de Nederlanden er bij de keizer op aan een verdrag te sluiten 
met Karel van Gelre volgens het voorgestelde ontwerp. Maximi
liaan was niet geestdriftig: dit verdrag , ne nous seroit par nulle 

τ") Archives du Nord, В 18832/26463/15. 
" ) Wenen, DD 234, f. 60—v. 66. 
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façon honnourable ne prouffitable", en hij herhaalde enkele van 
de monumentale bezwaren uit de ,.Doléances" van 31 januari 1510 
(cf. pp. 172—Ί73), maar kwam tenslotte aan de wensen van zijn 
dochter op 16 maart 1510 enigszins tegemoet n ) . Ter bevordering 
van de onderhandelingen, ,,sy avant que les choses se peussent 
traittier à nostre honneur", koppelde hij het Gelderse huwelijk aan 
een verbintenis tussen zijn oudste kleindochter Eleonora en Anton 
van Lotharingen, neef van Karel van Gelre. Behalve de band met 
dit buurland van Frankrijk, bood deze oplossing het voordeel dat 
Karel van Gelre onder controle gesteld werd; tot aan de voltrek
king van het huwelijk zou de jonge hertog van Lotharingen de 
delen van Gelre, die tot de bruidsgift van Isabella behoorden, 
onder zich houden. Dit compromis was zijn laatste woord ver
klaarde de keizer; een andere oplossing zag Maximiliaan niet 
,,sans nostre grand honte et deshonneur". In geen geval mocht 
de landvoogdes eigenmachtig een verdrag sluiten. Margaretha 
had weinig reden tot tevredenheid over dit tegenvoorstel, dat 
bovendien in de gedachten van haar vader op de tweede plaats 
kwam. W a n t dezelfde dag, 16 maart 1510, waarop deze onvol
doende instemming haar werd bericht, ontvouwde haar vader in 
een tweede brief een plan voor een „finale expedición et fin 
contre ledit messire Charles et noz rebelles de Gheldres 7 3 ) , hier
voor p. 160 reeds besproken. 

Wijselijk bracht de landvoogdes de laatste Gelderse voorstel
len, die zeker onaanvaardbaar waren voor haar vader, niet aan 
Maximiliaan over, maar zond opnieuw een gezant, Jacques Vil-
lingher, naar de keizer met nieuwe bemiddelingsvoorstellen71). 
Margaretha stelde voor, dat één stad in Gelre in Bourgondische 
handen zou blijven, niet, zoals Maximiliaan wenste Arnhem, 
maar Roermond ,,le vray passage des François". Villingher had 
het niet gemakkelijk; behalve met de uitgesproken overtuiging 
van de keizer, dat Karel van Gelre geen verdrag zou nakomen — 

72) v. d. Bergh, II, nr. 76. pp. 188—191. 
73) Ib., nr. 75, pp. 186-188. 
7 4) De correspondentie tussen Margaretha en Villmghei over deze zen

ding: v. d. Bergh, II, nr. 79, pp. 195—199, (dit schrijven is door v. d. Berg 
met een vraagteken op 12 Mei gedateerd, het moet echter m.i. op 5 Juni ge
steld worden; de inhoud stemt overeen met het resumé, dat Villingher op 
14 Juni 1510 gaf van een brief van Margaretha d.d. 5 Juni 1510; (v. d. Bergh, 
II, p. 210), nrs. 81—83, pp. 202—208 en Le Glay, I, nr. 308, pp. 404—405 
(deze brief is abusievelijk gedateerd op 1511, maar moet blijkens de inhoud 
op 1510 geplaatst worden) en nr. 212, pp. 279—281. 
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„les villeins ne terrunt (tiendront) james leor serement", zei 
Maximiliaan 76) — moest hij nog de tegenwerking van „aucuns 
désirans plus la guerre que la pa ix 7 6 )" overwinnen, want ook 
de onafhankelijk denkende stadhouder van Gelre, Floris van Eg-
mond en zijn medestanders waren te Augsburg vertegenwoor
digd door de heer van Fleteren. Maar al te graag leende de keizer 
aan deze en andere influisteringen het oor. Margaretha drukte 
zich tegenover Villingher ongewoon scherp uit: „nous doublons 
qu'il (de keizer) n'ait vouloir d'y entendre, parquoy aimerions 
mieulx que clerement et ouvertement il le nous mandasi, que 
d'escripre ainsi par couvertes et dissimulacions" 7 4 ) . Uiteindelijk 
triomfeerde het gezonde verstand; na meer dan een maand van 
moeizame onderhandelingen ontving Margaretha op 27 juni 1510, 
volledige volmacht om haar voorstellen uit te voeren 7 7 ) . De te
genstand was zeer groot geweest; Maximiliaan had eerst nog op 
10 juni een drietal eisen gesteld 7 8 ) . Isabella moest niet aan Karel 
van Gelre worden toevertrouwd, maar diende de huldiging te 
ontvangen in een grensplaats zoals Grave of Gorcum. Het hu
welijk zou pas bij haar 16e jaar voltrokken worden. Tenslotte 
de territoriale bepalingen: Bommel en Bommelerwaard moesten 
voor altijd bij de Habsburgse landen komen. Grave was geen 
probleem, evenmin als Oyen, die als aparte heerlijkheden reeds 
feitelijk tot Brabant behoorden. Margaretha mocht naar eigen 
goeddunken handelen met Montfort, Wachtendonk, Hattem, 
Harderwijk en Tiel. Op aandringen van Margaretha trok Ma
ximiliaan deze voorwaarden weer in, maar nog op 14 juni wei
gerde de keizer te berusten in de ruil van Arnhem voor Roer
mond; ook zou niemand minder dan Karel van Gelre in Gorcum 
gegijzeld worden als garantie voor de veiligheid van Isabella 
tijdens haar inhuldiging in Gelre7 9) . Toen al deze bezwaren uit 
de weg waren geruimd bleef slechts de Arnhemse kwestie over. 
Hiermee was deze missie tot een redelijk einde gebracht. De 
landvoogdes kon zich nu met alle kracht inzetten om de voorstel
len door Karel van Gelre te doen accepteren. 

Maar werden de Gelderse wensen voldoende bevredigd door 
het compromis tussen Margaretha en haar vader? Terwijl Mar-

75) v. d. Bergli, II, p. 205. 
τ β ) Ibidem, p. 195. 
" ) Ibidem, nr. 34, pp. 2 0 9 - 2 1 1 . 
7 8 ) Le Glay, I, nr. 212, pp. 279-281 : v. d. Bergh, II, nr. 83, pp. 205—208. 
™) v. d. Bergh, II, nr. 84, pp. 2 0 9 - 2 1 1 . 
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garetha haar best deed Maximiliaan voor haar zienswijze te 
winnen, waren de onderhandelingen voortgezet op een heel an
dere basis. Een besluit kon niet bereikt worden, zolang Maxi
miliaan niet toegaf en een volmacht stuurde, zoals Margaretha 
wenste. Karel van Gelre nam er genoegen mee, dat deze be
sprekingen namens Margaretha met zijn raadsheer Faulquier, 
heer van Commenailles, waren afgebroken, totdat een antwoord 
van de keizer was ontvangen. 

De landvoogdes slaagde er niet in de hertog tot aanvaarding 
van haar standpunt te brengen. Karel van Gelre was uiterst wei-
willend geweest gedurende het uitstel en de besprekingen en had 
zelfs alle gegronde klachten over het garnizoen van Arnhem, 
22 juni 1510, op rekening van zijn vijand Floris van Egmond ge
schreven8 0) . De veronderstelling, dat Floris eigenmachtig, bui
ten Margaretha om, de Twentse oorlog voerde en in Gelre de 
vrede schond, stelde Karel in staat toch een vriendelijke sfeer te 
bewaren. Vol vertrouwen ging daarom onder leiding van Faul
quier en Jehan Vierssen een Gelderse delegatie op weg om te 
vernemen op welke wijze Margaretha zoals zij had aangekon
digd, een eindbesluit aan de onderhandelingen dacht te maken, 
nu de keizer zijn mening kenbaar had gemaakt8 0). De hoop
volle stemming verdween onmiddellijk toen het ,,bien estrange" 
compromis tussen landvoogdes en keizer bekend werd. Deze 
voorstellen boden geen enkele zekerheid voor hun meester, pro
testeerden de Geldersen. De Gelderse wensen van mei 1510 
waren geen van alle ingewilligd en dat terwijl Karel van Gelre 
een zo pijnlijke mogelijkheid als het verlies van zijn land bij zijn 
kinderloos overlijden onder de ogen wilde zien, terwille van een 
verzoening! Wilde men eigenlijk serieus met hem onderhandelen? 
Na deze verklaring vertrokken Faulquier en Vierssen om de on
verwachte moeilijkheden aan de hertog te melden. 

Karel reageerde eveneens met een besliste afwijzing. ,,Ma
dame, pource que les matières changent si souvent et ce agravent 
tousiours, suis en doubte que mon service ne vous soit 
aggréable comme de bon cueur vous offre et fault que ce soit 
mon infortune. Toutes voyes si faulte y a, ne sera en moy. Je 
esperoyes que en ensuivant le contenu de voz lettres du XVe de 
juing les affaires fussent plus abrégié que je ne les treuve"8 1). 

8U) Archives du Nord, В 18832/26530/H en В 18832/26452. 
»M Ibidem, В 18832/26569/12. 
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Nogmaals ging Faulquier op weg om Margaretha het standpunt 
van Karel uitvoerig uiteen te zetten. 

Wanhopig richtte Margaretha zich begin juli opnieuw tot 
Maximiliaan ^ ) , oorzaak van de ontstane impasse: om zo ge
ringe winstpunten mocht men toch niet riskeren, dat opnieuw 
Franse troepen naar Gelre kwamen „que ne sera petite chose" 
en dat men de waardevolle diensten van Karel van Gelre als leger
aanvoerder verspeelde? De keizer gaf zijn dochter eerst op dit 
punt toe8,1), maar zou Karel de aldus veranderde voorstellen 
wel aanvaarden? „Monseigneur", schreef de landvoogdes, „je 
me suis pieça bien doublée que les choses viendroient ainsi que 
l'en dist qu'elles sont et à ceste cause ay tousjours désiré que le 
traicté de Gheldres feust fait, pour votre seureté et celle des pays 
de par deçà; et crains quand maintenant nous y vouldrons en
tendre, messire Charles reculera"8 3). Gelukkig was deze vrees 
ongegrond: op 3 augustus kon Margaretha haar vader berichten, 
dat de laatste resultaten van de onderhandelingen in een ontwerp 
waren vastgelegd84). Toen echter de laatste volmacht door de 
keizer verleend moest worden, ging hij er wel mee accoord „que 
procédez au parfait et cloture de traittié de paix et de mariage 
avec ledit messire Charles de Gheldres", maar voegde er drie 
punten aan toe, zo redelijk, dat Karel er werkelijk geen bezwaar 
tegen kon hebben. De wijziging omvatte het intrekken van de 
toezegging Oyen af te staan, geen ruil van Arnhem tegen Roer
mond en behoud van de titels van Gelre en Zutfen door het huis 
Habsburg8 3) . Maximiliaan had een andere opvatting van rede
lijkheid dan Karel; Faulquier verklaarde „que sondit maistre 
pour riens du monde accorderoit lesdits trois articles" 8<î). 

Op hernieuwd aandringen van Margaretha deed Maximiliaan 
een laatste concessie en stond de ruil van Arnhem tegen Roer
mond, waartegen hij zich altijd verzet had, toch toe 8 7 ) . Nu de 
keizer zover ging in zijn bereidheid tot vrede, bracht een ge-

82) Volgens een brief van Margaretha aan Maximiliaan na 29 Juni 1510, 
Le Glay, I, Nr. 306, pp. 399—401. 

83) Ibidem, nr. 233, pp. 308-309 . 
84) Aangehaald in een brief van Maximiliaan, 18 Augustus 1510, v. d. 

Bergh, II, nr. 88, pp. 217—220. 
Ь 5 ) Gedeeltelijk ontleend aan v. d. Bergh, II, p. 219 en noot 1 volgens 

een mededeling van Lc Glay en verder aangevuld uit een eigenhandig onder
tekend memorandum van de keizer gedateerd 18 Augustus 1510 te Nazareth 
in Stiermarken, evenals de brief van 18 Augustus cf. 84). 

я о ) Lc Glay, I, nr. 242, pp. 323-325. 
«•) Ibidem, nr. 233, pp. 308—309. 
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zantschap van de steden Dordrecht en Den Bosch, die waar
schijnlijk vreesden, dat de eventuele belemmering van hun han
del door de vrede bestendigd zou worden, geen verandering in 
zijn houding. 

Onder deze gunstige omstandigheden meende Burgo, Habs-
burgs gezant in Frankrijk, op 11 september 1510 bij geruchte te 
weten dat het verdrag reeds een feit was: „Après sont venues 
nouvelles comme l'Ambassadeur dudit Sieur de Gheldres (n.l. 
Faulquier) est emprès vous en grant joye et en grand honneur 
et qu'il se fait ledit mariage". Burgo verzocht bevestiging van 
dit bericht, waarvan hij de waarheid nog betwijfelde 8 8 ) . 

Het had er alle schijn van, dat dit gerucht waarheid bevatte. 
Onverhoopt verdween de laatste hinderpaal: op 19 september 
1510 betuigde Karel van Gelre zijn instemming met de artikelen, 
ook al herhaalde hij dat deze „fort changées" waren 8 9 ) . Ver
schillende raadslieden van ander en beter begrip dan hij hadden 
verklaard, dat de laatste wijzigingen onredelijk waren. „Mais la 
grosseur de moy et aussi la fiance que j 'ay en vous, madame, 
m'aveugle et me fait croire, qu'elles ne sont pas de si maulvaise 
sorte qu'on les pourroit comprendre et qu'elles sont de la sorte, 
que vos dictes lettres m'escripvez". Daarom was hij nu bereid 
zijn gezanten te zenden onder behoorlijk vrijgeleide naar een door 
Margaretha aan te wijzen plaats om de Habsburgse gezanten te 
ontmoeten en „le tout parfaire". Tussen de bedrijven door pro
beerde Floris van Egmond in zijn eigen oorlogszuchtige politiek 
de onderhandelingen te doorkruisen door Termonde, aanvoerder 
in Arnhem, op te dragen de gezant Faulquier gevangen te ne
men 8 Я ) . Margaretha riep op forse wijze de ongehoorzame stad
houder tot de orde terug B 0 ) , maar nog was Karel van Gelre niet 
gerust en stelde een veiliger plaats van samenkomst voor 8 " ) . 
„Car il me semble que lesdits d'Ysselstain ne tiennent pas beau
coup de ce que (vous) leurs commandes". Het is nu wel duide
lijk waarom hertog Karel zo strak vasthield aan het toekom
stig bezit van Arnhem; zijn vroegere hoofdstad was nu midden 
in zijn deel van het hertogdom een gevaar voor de gaafheid van 
zijn heerschappij. 

Eindelijk was dus het einde van de lange weg bereikt en 

8 8 ) Godcfroy, II, pp. 27-28; Bergh, II, nr. 90, pp. 222-223. 
8 9 ) Mone. 1838, col. 23-24. 
w) Archives du Nord, В 18850/29945/11. 
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scheen niets een bevredigende oplossing van de Gelderse kwestie 
meer in de weg te staan. Alle hoopvolle verwachtigen werden 
opeens de bodem ingeslagen door een laatste wijziging van het 
keizerlijke standpunt. Op 26 oktober 1510 trok Maximihaan zijn 
inwilliging in de ruil van Arnhem weer in 0 1 ) . In alle andere pun
ten wilde de keizer aan zijn dochter toegeven, behalve op dit 
artikel. „Nous ne povons de nostre honneur autrement passer la 
chose", meende hij. Margaretha moest in deze geest de onder
handelingen voeren, schreef de keizer op 26 oktober 1510. Van 
een ruil van Arnhem tegen Roermond was nu geen sprake meer: 
indien het bezit van de stad geaccepteerd was, was Habsburg 
buiten een opnieuw compact hertogdom gesloten en verloor 
Maximihaan zijn greep op dit gebied. Zo stonden de meningen 
tegenover elkaar, een compromis bleek niet meer mogelijk. 

Wonderlijk genoeg bleek de keizer niet volledig in te zien, dat 
hij door zijn houding het huwelijksplan onmogelijk had gemaakt. 
Zijn voortdurend zwalken tussen verregaande concessies en on
aanvaardbare eisen komt sterk uit m zijn brief van 7 november 
1510 aan Margaretha0 2); Maximihaan maakte zich ongerust over 
deze door hemzelf veroorzaakte impasse en verzocht Margaretha 
haar secretaris Marnix ter informatie naar hem te zenden9 3). 
Maar slaagde Margaretha erin alsnog een „finale conclusion" te 
bereiken volgens de haar verleende volmacht en in overeenstem
ming met zijn laatste brief van 26 oktober 0 1 ) , dan was dit gezant
schap overbodig. Hoeveel waarde de keizer ook hechtte aan de 
afsluiting van deze kwestie in vreedzame zin, hij hield toch reke
ning met een breuk in de onderhandelingen: mais s'ilz (de 
Gelderse gezanten) ne vueillent à ce (de laatste voorstellen) con
descendre, nous voulons que ne procédez plus avant en ladite 
matière". Voor Margaretha was dit alles wel bitter teleurstellend; 
had zij daarom alle moed voorgoed opgegeven7 In ieder geval on
dernam zij ditmaal geen poging haar vader tot toegeving te be
wegen. Nu een breuk in het vooruitzicht lag, zochten de partijen 
steun bij de beproefde vrienden uit het verleden. 

Begin december opende Margaretha onderhandelingen met de 
geestelijke vorsten van Keulen, Munster en Utrecht en met de 
hertogen van Kleef en Guhk om een verdrag te sluiten 9 3 ) , gericht 

91) Le Glay, I, Nr 256, pp 342-344 
02) Ibidem, nr 262. ρ 348 
o s ) Brief van de hertoq van Kleef aan de heriog van Guhk, 11 december 

1510, Julith-Berg, II, no 348 
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op de verdediging van de Nederlanden tegen Karel van Gelre. 
Johan van Kleef was hierover gepolst, omdat de onderhandelingen 
met Gelre „sich int vertreck stellen ind tot deser tijt nyet voirt-
gaen solle". Op dit plan ging de hertog van Kleef van harte in. 
Nu Karel van Gelre voelde, dat zijn kans op een rustig bezit van 
Gelre met het mislukken van de onderhandelingen verkeken was, 
wendde hij zich opnieuw tot Frankrijk"'). Een Franse gezant, 
Sistan, had bij hem behalve een verzoening met de bisschop van 
Utrecht ook hernieuwing van de betrekkingen tot Lodewijk XII 
bepleit. Aan Karel's geduld, zo zwaar op de proef gesteld door de 
voortdurend wisselende Habsburgse aanbiedingen, was definitief 
een einde gekomen. 

Half december vonden de laatste onderhandelingen plaats, 
waarin ook de Gelderse gezanten terugkwamen op desiderata, 
die zij vroeger hadden opgegeven. Op 23 december 1510 be
richtte Margaretha aan Maximiliaan, dat de Gelderse gezanten 
zich nu „desraisonnables" gedroegen94). 

Zij hadden met alle kracht aangedrongen op verandering van 
verschillende artikelen. Isabella moest onmiddellijk naar Gelre 
komen. Karel van Gelre zou de verschillende allianties, waar
onder die met Frankrijk feitelijk het belangrijkste was, pas na de 
voltrekking van het huwelijk opgeven. Tenslotte werd een ver
goeding van 8000 Philipsgulden voor de afstand van Bommel en 
de Bommelerwaard gevraagd, die volgens Margaretha per jaar 
slechts 1400 gulden opbrachten. Deze voorstellen waren abso
luut onaanvaardbaar. „Au moyen de quoy, monsieur, ilz se sont 
départiz et est demourée la chose interrompue". 

De rollen waren nu omgekeerd: terwijl Margaretha al rekende 
op een breuk en voorbereidingen trof tot de verdediging tegen 
Gelre, hield Maximiliaan vast aan de mogelijkheid alsnog een 
vergelijk te bereiken. Op een brief van 7 december 1510 van 
Margaretha, antwoordde hij haar op 30 december, voor hij haar 
brief van 23 december j.l. had kunnen ontvangen, dat een ge
zantschap namens hem haar zou bijstaan in de onderhandelingen. 
Vóór de aankomst van deze raden, diende niets te worden ge
daan in de besprekingen met Gelre"'"'). Tezelfdertijd bereikte 
Maximiliaan het bericht, dat Margaretha een gezantschap naar 
hem zou zenden, bestaande uit Nassau, Chièvres, Berghen en de 

^4) ν. d. Berqh, II, nr. 91, pp. 223—226; Le Glay, I, nr. 271, pp. 357—359. 
9 5 ) Le Glay, I, nr. 274, pp. 361—362. 
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tresorier-generaal le Fèvre. Op 31 december 1510 verzocht de 
keizer volledig over de stand van zaken, de moeilijkheden in de 
Gelderse onderhandelingen en haar standpunt te worden inge
licht, „car nous sommes résolu d'y mettre une bonne et totale 
fin" 0G). Maar de landvoogdes was al een andere weg ingeslagen; 
zij verwachtte niets meer van onderhandelingen, in tegenstelling 
tot de keizer. „Quant au fait de Gheldres, monsieur, je me 
treuve fort estonnée et perplex de surceoir ladite matière (n.l. 
de besprekingen) en cas qu'ilz (de Gelderse afgevaardigden) se 
condescent à choses raisonables et par vous (Maximiliaan) mis
ses en avant" β τ ) . Deze toenadering bleef uit; nu zelfs het geduld 
van Margaretha was uitgeput, was niemand bereid of in staat de 
onderhandelingen tot een succes te maken. Hiermede was een 
definitief einde gekomen aan de huwelijksplannen en een inte
ressante poging Karel van Gelre in te passen in de Habsburgse 
invloedssfeer. 

Margaretha gaf in februari 1511 een nabeschouwing over de 
Gelderse onderhandelingen aan Hendrik V I I I 0 8 ) , maar haar 
voorstelling van zaken, bedoeld om de Engelse koning zowel 
vijandig te stemmen tegen Gelre als bereid te maken tot een hu
welijk tussen zijn zuster Maria Tudor en Karel van Oostenrijk, 
was allerminst in overeenstemming met de juiste toedracht. De 

keizer „fort enclin à ce mariage" had Margaretha deze huwelijks-
besprekingen opgedragen. Zij kon dit niet goed weigeren, maar 
deed het „non de trop bon cueur", want „ceste paix et traicté de 
Gueldre ne . . . sambloit nullement bon ny honnorable pour ceste 
maison . . ." zoals Hendrik VIII de landvoogdes had laten over
brengen. En, voegde Margaretha eraan toe, de onderhande
lingen waren afgebroken „pour l'instabilité dudict de Gueldres" 
met zijn „anciennes coutumes, qui est proumestre assés et ne 
riens tenir, comme par plusieurs fois c'est vu par esperiance". 
Dit oordeel was beslist niet rechtvaardig tegenover Karel van 
Gelre, die met al zijn wantrouwen toch steeds op alle voorstel
len was ingegaan. De „instabilité" lag geheel en al aan de kant 
van de keizer, maar vanzelfsprekend kon dit aan Hendrik VIII 
niet onthuld worden. Tenslotte was het huwelijksplan niet van 
de keizer afkomstig; alleen toen Maximiliaan de verwerkelijking 

no) Ibidem, nr. 275, p. 365. 
n7) Ibidem, nr. 292, p. 383. 
DB) v. d. Bergh. II, nr. 103, pp. 247—250. 
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volslagen onmogelijk had gemaakt, uitte hij de merkwaardige 
wens de Gelderse kwestie toch nog langs deze weg te regelen. 

Als in 1506 was de Gelderse kwestie niet los te denken van 
de Europese politiek, in een nieuw stadium gekomen door de 
alliantie, die de paus tegen Frankrijk wilde sluiten. Nog had 
Maximiliaan zich hier niet bij aangesloten, maar wel een gezant 
gezonden naar Julius II; deze zending liep vooralsnog op niets 
uit. En toch had deze gedachte van een ommekeer de keizer nu 
reeds minder toeschietelijk gemaakt tegenover de Franse bond
genoot Karel van Gelre. Dit werd getypeerd door het laatste 
woord in de huwelijksplannen: op 28 maart 1511, toen de Gel
derse oorlog al weer was uitgebroken, benaderde de Franse 
gezant de keizer om de huwelijksplannen met Gelre te hervatten, 
en wel door bemiddeling van Lodewijk XII, die meende een be
ter resultaat te kunnen bereiken dan Margaretha 0 9 ) . Dit weinig 
tactvolle voorstel zou geen genade vinden in de ogen van Maxi
miliaan en begrijpelijkerwijze nog minder bij de zo onhoffelijk 
gepasseerde landvoogdes. De omstandigheden in Gelre waren 
bovendien zo sterk gewijzigd door de oorlog, die Karel van Gelre 
met de inneming van Harderwijk had ontketend, dat van een 
overleg geen sprake meer kon zijn. 

Eén ogenblik was de oplossing van het geschil om het hertog
dom Gelre nabij geweest door de vernuftige en onvermoeide 
inspanning van Margaretha, door de bereidheid van Karel 
van Gelre voor zijn rustig bezit van Gelre een hoge prijs te be
talen en door de tijdelijke overtuiging van Maximiliaan, dat de 
veiligheid van de Nederlanden en het mogelijke bezit van Gelre 
op de lange duur opwogen tegen de gevraagde afstand van klein
dochter, land en geld. In deze drieledige basis voor het overleg 
was de keizer de zwakke plek door zijn onvaste politiek. Blinde 
achterdocht, kortzichtig vertrouwen in de Habsburgse macht en 
de invloed van een oorlogspartij in de Nederlanden waren ster
ker geweest dan de vage genegenheid tot vrede, waartoe Mar
garetha de keizer inspireerde. Nu ook Margaretha was gaan 
wanhopen aan de uitvoerbaarheid van het vergelijk ging het 
gunstige moment voor een overeenkomst onbenut voorbij. Pas 
18 jaar later zou de landvoogdes opnieuw en met meer succes in 
staat zijn soortgelijke voorstellen te doen. 

o") Ib., pp. 262-263. 
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5. Utrechts intermezzo, januari—februari 1511. 

Door het uiteengaan van de partijen was de kans op een Gel
derse oorlog toegenomen. Dit was wat de voorstanders van de 
oorlog nu juist wilden. Floris van Egmond zag grote mogelijk
heden in de Rijnlandse alliantie, hem reeds voor de sluiting van 
het verdrag na Pasen 1511 bekend 1 0 0) . Hij wist niet dat Marga-
retha de auctor intellectualis was van dit samengaan, want hij 
adviseerde de landvoogdes zich bij dit verbond aan te sluiten 
om zo een einde te maken aan het verzet van Gelre. „Vous ariés 
(auriez) unge bonne fin: poroit faire deux ou troys sièges, il 
seroit byen tot fait". Van medewerking kon men verzekerd zijn; 
nu reeds hadden de verbonden vorsten een plan tot wederzijdse 
steun bij een aanval door Karel van Gelre op één van hen. 

Kennelijk miskende de Bourgondische stadhouder de defen
sieve bedoelingen van de aaneengesloten vorsten. Ook de land
voogdes beoogde niet meer dan indirecte versterking van haar 
positie om een sterkere basis voor onderhandelingen te scheppen 
en hield zich daarom buiten het pact. Evenmin was zij van plan 
onder welk voorwendsel dan ook Karel van Gelre aan te vallen; 
zij kon het vertrouwen van Floris niet delen, dat men met Gelre 
zulke korte metten zou kunnen maken. Het advies, dat op 15 ja
nuari 1511 herhaald werd1"1), was dan ook gericht tot dove
mansoren. W a a r zou trouwens Margaretha het geld en de solda
ten vandaan halen? Zij had pas nog, toen de huwelijksonderhan-
delingen mislukt waren, Maximiliaan om ondersteuning gevraagd 
omdat zij moeilijkheden van Gelderse kant voorzag ! ) i) . En Flo
ris kon zelf weten hoe ontoereikend de middelen waren, die de 
Habsburgse regering ten dienste stonden: in dezelfde brief van 
15 januari had hij Margaretha dringend gevraagd om geld voor 
zijn soldaten, die anders zouden vertrekken uit Habsburgse 
dienst ,"1). Dit was een reëel gevaar meende hij: „vous perdryés 
tout le plat pays de Hollande", want Karel van Gelre beschikte wel 
over de nodige soldaten. Vanuit het pas veroverde Woudrichem 
zou de hertog op zijn minst aanzienlijke schade toe kunnen bren
gen. 

Deze gevaarlijke situatie werd door Floris eigenmachtig nog ver
ergerd door een onbesuisde aanval op de stad Utrecht — wraak 

lüu) Ib., nr. 93, pp. 227-229. 
"") Ib.. nr. 94, pp. 229-231. 



GELRE EN HABSBURG 187 

voor een Utrechtse aanslag op IJsselstein in 1510, die afgeslagen 
werd, hoofdzakelijk door de toevallige aanwezigheid van een 
troep Gelderse ruiters. Dit optreden kon nadelige gevolgen met 
zich meebrengen 1 0 2) , omdat het Karel van Gelre in de gelegen
heid stelde zijn invloed in het Nedersticht aanmerkelijk te ver
sterken. Zijn ruiters waren al direct bij de aanval welkom ge
weest en werden door meer ruiters en lansknechten gevolgd; 
op 30 januari bedankten de staten van Utrecht hem voor deze 
hulp en verzochten de hertog bovendien nog nieuwe troepen te 
sturen omdat zij „sant Martens mantell gherne bewaeren ende 
heel halden solden" ^ 3 ) . Aan dit verzoek werd gaarne voldaan, 
op 2 februari 1511 stuurde Karel hun Michiel van Bombergen 
met een legertje en ontbood van diverse plaatsen troepen om 
hen te steunen. Een andere aanvoerder Hendrik de Groiff van 
Erkelentz was reeds aanwezig. De gehele strijdmacht stond vol
komen ter beschikking en onder gehoorzaamheid van de staten 
van het Sticht. 

Ook Margaretha kreeg de klachten te horen van de veront
waardigde Stichtenaren, die haar op 27 januari, de dag dus nog 
van de aanval, berichtten over dit optreden „tegens God ende 
eer" 1 0 4 ) . Vanzelfsprekend had de landvoogdes deze aanval met 
gewild en zou zij Floris opdragen alle geweldplegingen te staken, 
de Stichtse onderdanen genoegdoening te schenken en hun goe
deren terug te geven Gebeurde dit niet, dan zagen zij zich g e 
noodzaakt zich bij de bisschop te beklagen. 

Margaretha antwoordde met bekwame spoed op dit protest 
Op 1 februari 1511 verzekerde zij dat zij van de overval niet had 
geweten en het gebeurde betreurde105) Zij zou Fions om vol
ledige opheldering verzoeken en hem bevelen zijn oorlogshande
lingen te staken en restitutie te geven van gevangenen, geld en 
goederen. Eventuele geschillen wilde zij in der minne helpen 
schikken. Inderdaad zei de landvoogdes Ysselstem ongezouten 
de waarheid ,, telles entreprmses sont très dangereuse con
séquence et grans maulx et inconvéniens se pourroient ensuyr, et 
n'est loisible à nul vassal de les accepter sans grant cause, et sans 
le sceu et exprès commandement et ordonnance de son souve
rain . . ." 10i). Margaretha beval Fions alle geschillen bij te leggen 

lm) Ib , nr 97, pp 2 3 7 - 2 3 8 
"""l Nijh , VI, I, nrs 676-678 , pp 427 -430 
10·») ν d Bcrqh II. nr 95, pp 231-235 
10~) Ib , m 96, pp 236-237 
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De Ysselsteinse troepen ontruimden het Sticht, onder druk van de 
Gelderse troepen, die ook de bolwerken te Vreeswijk, aanvanke
lijk door Floris veroverd, overnamen. Het kwaad was geschied; 
Karel van Gelre kon zich in Utrecht als heer en meester gedragen. 
Voorlopig bleef deze toestand onveranderd; de terechtwijzing van 
Margaretha bleek afdoende te zijn, maar de gevolgen van de Ys
selsteinse wraakoefening zouden niet uitblijven. Ook de betrekkin
gen met de Gelderse hertog werden door het ondoordachte gedrag 
van Floris vertroebeld. Juist in deze tijd hei opende zij onderhande
lingen met Karel van Gelre, hoofdzakelijk met de bedoeling de 
talrijke kleine grensschendingen te regelen, maar mogelijk tege
lijk om een blijvende vredestoestand te bereiken. Met dit doel 
werd de hofmeester Hesdin naar Gelre afgevaardigd. Hertog 
Karel liet zich eind januari niet uitermate geestdriftig uit over de 
kans van de komende onderhandelingen l o e ) . Zeker was het meer 
dan tijd een „provision fynnale" te treffen, want het was nu al 
18 jaar „que ceus d'Ilsestayns vous ont et moy tenu en la gaire". 
Zijn onderdanen waren dagelijks het slachtoffer van plunderingen 
en brandstichtingen. Karel wist niet meer, hoe hij zijn toegevend
heid tegenover hen kon rechtvaardigen en hij was aan de ene kant 
wel blij, dat er geen accoord bereikt was. Zijn onderdanen wil
den werkelijke rust en geen krachteloos bestand. Oprechte vrees 
voor zijn zelfstandigheid en de gecamoufleerde onwil tot onder
handelingen gaven hem deze reactie in. 

Margaretha probeerde tevergeefs de Gelderse achterdocht te 
sussen: zij had altijd haar best gedaan om een goede afloop te be
reiken. Wilde hij nu van zijn kant niet hetzelfde doen? Het zou 
niet aan haar liggen, als uit de onderhandelingen geen goed voort
kwam en ,,toutes choses pour quelque peu de temps soient entre
tenus en doulceur" 1 0 T) . 

Het was te laat voor een dergelijke verzoening; de teleurstelling 
over de langgerekte onderhandelingen van het vorige jaar, de 
kennelijke kwade wil van de Habsburgse stadhouder in Gelre en 
het herwonnen zelfvertrouwen van Karel van Gelre door zijn 
succes in Utrecht, bovendien gestijfd door hernieuwde Franse 
toenadering, waren tezamen een te grote beproeving voor het ge
duld van beide partijen. Zodoende speelde zich de slotacte van dit 

10(ï) 2 februari 1511, ib., II. nr. 98, pp. 238-239. 
107) 8 februari 1511. ib., nr. 99, pp. 239—240. 
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Utrechtse tussenspel pas af, toen de Gelderse oorlog al weer 
opnieuw was uitgebroken (cf pp 195—196) 

6 „Le dyable de Gueldres", de dubbelzinnige Franse vredes
politiek, februari·—mei 1511 

De spanning ontlaadde zich door een toevallige samenloop van 
omstandigheden Indirect was het weer Floris van Egmond, die 
de lont in het kruitvat bracht Het dorp Nijkerk was hem brand
schatting schuldig en om aan zijn argumenten tot betaling kracht 
bij te zetten beval hij de Bourgondische aanvoerder in Harder
wijk dit geld gewapenderhand te gaan opeisen Deze comman
dant durfde de onderneming niet alleen uit te voeren uit vrees voor 
het landvolk Om die reden verzocht hij een andere Bourgon
dische kapitein, Petit Anderlin, die zich m het Sticht ophield, om 
assistentie Het ongeluk wilde, dat zijn brief in handen viel van 
Gelderse ruiters, die eveneens door Utrecht rondzwierven Het 
gaf hun de kans voor een valstrik aangekomen bij Nijkerk trof 
de Bourgondische bevelhebber de Gelderse troepen die hem een 
nederlaag bezorgden en het onverdedigde Harderwijk bemachtig
den Een Arnhems contingent, eveneens te hulp geroepen trof 
op 6 februari 1511 de stad al in andere handen aan Tot hun 
ontsteltenis werden ZIJ van de muren begroet met de uitroep 
..Traistres Bourguignons vous n'avez icy que faire" en moesten 
hun vergissing bloedig bekopen De gezant van Margaretha, 
Hesdin, vernam deze gebeurtenissen te Arnhem, dit betekende 
het einde van zijn onderhandelingen 1 0 8 ) . 

Karel van Gelre ontbood Hesdin bij zich en vroeg hem tot 
tweemaal of hij niet gehoord had, dat Harderwijk was ingenomen 
De hofmeester verklaarde van niets te weten en voegde er ironisch 
aan toe, dat hem geen andere oorlog bekend was dan tegen de 
ongelovigen „lesquelz estoient trop lomgz" De hertog verklaarde 
hierop, dat zijn troepen de plaats hadden ingenomen buiten zijn 
weten en zonder zijn bevel Hesdin merkte op, dat de Geldersen 
hier slecht aan hadden gedaan Karel zou nu zeker de plaats 
laten ontruimen en de vrede bewaren7 Neen, zei de hertog, als ik 
van de verrassing had geweten, was ik persoonlijk aanwezig ge
weest bij de verovering Daags na dit onderhoud, op 7 februari 

J"4) Ib , nr 100, pp 240-244 
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1511, vertrok Karel van Gelre naar zijn nieuw verworven bezit. 
Dit was het begin van een openlijke oorlog. De bastaard van 

Gelre hief brandschatting in de Meierij van Den Bosch 1<w) en 
hertog Karel zelf probeerde Amsterdam door beloften voor zich 
te winnen. De raad van de stad bleef echter loyaal en gaf kennis 
van deze pogingen aan de landvoogdes l n ! )). Evenals in 1506 ver
plaatste het diplomatieke zwaartepunt zich nu naar Frankrijk, 
omdat zowel Margaretha als Maximiliaan van Lodewijk XII ten
minste de beteugeling van zijn bondgenoot verwachtten. Deze 
hoop wortelde in de inderdaad aanwezige verlangens de Habs-
burgse vriendschap terwille van de Italiaanse politiek te bewaren. 
De koning „n'a point si fort à cueur les choses de Gheldres", had 
een hooggeplaatste Fransman aan de Habsburgse gezant ver
klaard 1 1 0) . Lodewijk XII ondervond de nadelen van zijn dubbel
zinnige politiek sinds 1506, nu de bondgenoot, die hij tegen de 
Habsburgse macht staande had gehouden, zijn wensen negeerde. 
Daarentegen deed zich op dit punt ook de verwijdering gelden 
tussen Maximiliaan en Lodewijk XII, die gelijke tred hield met 
beider toenadering tot de wederzijdse vijanden. Karel van Gelre 
constateerde deze klimaatverandering en wist op handige wijze 
de groeiende geneigdheid hem als een betrouwbare anti-Habs-
burgse medestander te sauveren, tot zijn voordeel uit te buiten. 
Uiteindelijk was het resultaat van alle Franse bemoeiingen nihil. 

Voorlopig echter had Burgo de wind in de zeilen. Een Gelderse 
gezant, niet zonder toeval aan het Franse hof aanwezig, ontkende 
brutaalweg alle opzettelijkheid voor en na de herovering van 
Harderwijk. „Monsieur de Gheldres n'en sçait riens; et ce n'a esté 
aucunement par son adveu ne commendement, et desavoue les 
gens qui ont ce fait et ne les congnoissoit" m ) . Het viel Burgo 
niet zwaar uit de verklaringen door de hertog zelf tegenover 
Hesdin afgelegd, deze halve waarheden te ontzenuwen als „belle 
tromperie" en aldus gesteund Lodewijk XII om krachtige inter
ventie te verzoeken. De koning was een en al bereidwilligheid: 
onmiddellijk zou een speciale gezant Karel bevelen de vrede te 
bewaren, schreef hij op 7 maart 1511 aan de keizer112). Op een 
samenkomst tussen Hesdin en Gelderse gezanten moesten alle 

l o n ) Ib., II, nrs. 101 en 102, pp. 245-246 . 
" 0 ) v. d. Bergh, II, nr. 104, pp. 269—275; Godcfroy, II, p. 174. 
111 ) Nég., I, nr. 112, pp. 377^-383. 
I l 2 ) v. d. Bergh. II, nr., 104, pp. 250—253; Godcfroy, II, pp. 122—124. 
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geschillen beslecht worden. Margaretha kon gerust zijn: Lode-
wijk XII zou de jonge aartshertogen in Vlaanderen tegen alle 
aanvallen op hun persoon en goederen beschermen. In zijn bereid
willigheid bood de koning zelfs aan om uit naam van de keizer 
het huwelijksplan tussen Isabella van Habsburg en Karel van 
Gelre en zodoende een blijvende vrede te verwezenlijken u : t ) . Een 
vriendelijk aanbod, maar na alle teleurstellingen van een jaar 
vruchteloze onderhandelingen was alle hoop op vergelijk langs 
deze weg wel vervlogen. Bovendien leek Lodewijk XII nu ook 
niet de aangewezen bemiddelaar. 

Al met al bleef het bij woorden; wel had Lodewijk XII tot 
teruggave van Harderwijk aangemaand, een Gelderse gezant, die 
dit verzoek afwees, scherp toegesproken en de gevraagde toe
zending van 50 Franse lansen geweigerd 1 U ) . Maar de toegezeg
de afvaardiging van een ambassadeur naar Karel van Gelre bleef 
lang uit. Margaretha maakte zich ongerust over Gelderse plannen 
een stad in Bourgondisch gebied met het leger, dat de hertog in 
zijn „parvers et inique vouloir" op de been bracht, te overvallen 
en drong op 15 maart 1511 bij Burgo erop aan meer moeite te 
doen, т .п . bij de goedgezinde trésorier Robertet115). Met de be
doeling indruk te maken op de Franse stemming en om eventuele 
Gelderse voornemens te voorkomen gaf de landvoogdes hoog op 
van de aanzienlijke troepenmacht, die haar ten dienste zou staan. 

Nog krachtiger drukte zich de keizer uit in een persoonlijke 
brief van 17 maart 1511 aan Lodewijk XII 11<ï). De vriendelijke 
toon, die onder bondgenoten past, belemmerde Maximiliaan niet 
scherpe eisen te stellen: als Karel van Gelre niet op de Franse 
aanmaningen inging, wilde de koning dan alle steun bestaande uit 
jaargeld en troepen inhouden? Of, nog beter, was Lodewijk XII 
bereid hulp te verlenen om hertog Karel te bedwingen? Zo gaf 
de Gelderse kwestie aanleiding tot een groeiend gevoel van onbe
hagen tussen de verbonden vorsten, omdat Margaretha zowel als 
Maximiliaan blijk gaven een krachtig optreden voor te staan 
tegen de Franse bondgenoot Gelre, een voor de Franse belangen 
beslist ongewenste tendenz. Trouwens, landvoogdes noch keizer 
vertrouwden Lodewijk XII. W a t de Franse koning ook verklaar-

из) v. d. Bergh, II, nr. 108, pp. 260-263. 
U 4 ) Godefroy. II, pp. 125-130. 
lls) Ib., II, pp. 131-132. 
1111) Nég., nr. 113, pp. 383—385. 
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de, mondeling of schriftelijk, Margaretha was ervan overtuigd 
„qu'il assiste et favorise ledit messire Charles et n'est pour riens 
délibéré de l'abandonner quoy que luy doive couster" 11T). Het 
bewijs voor de Franse dubbelhartigheid was, naar Margaretha op 
15 april 1511 aan haar vader schreef, geleverd door de opdracht 
van de eindelijk uitgestuurde gezant Pierre Guernadon; deze 
secretaris van de koning bleek bij aankomst aan het hof van de 
landvoogdes geen bevel te hebben Harderwijk terug te eisen, 
maar slechts te moeten bemiddelen om een overleg tussen Habs-
burgse en Gelderse gezanten tot stand te brengen ter bijlegging 
van de geschillen over het omstreden platteland en de wederzijds 
verweten schendingen van de vrede 11R). Aan de Franse inblazin
gen schreef Margaretha ook de verklaring van Karel van Gelre 
toe dat hij niet bereid was Harderwijk op te geven, „soubstenant 
laditte ville estre de son patrimoinne" n 7 ) . Op zijn terugreis had 
Guernadon aan Margaretha de mislukking van zijn zending be
richt. Had hij wel genoeg moeite gedaan om de hertog van 
gedachten te doen veranderen? De landvoogdes en op haar gezag 
de keizer betwijfelden dit. 

Het stijgend wantrouwen aan Habsburgse zijde, merkbaar in 
de uitingen aan het adres van Lodewijk XII, droeg er niet toe bij de 
Franse houding gunstig te beïnvloeden. Mede door de groeiende 
verwijdering tussen keizer en koning in Italië, vertoonde de stem
ming van Lodewijk XII, van zijn kanselier en zelfs van de 
trésorier — volgens Margaretha goedgezind — een kenmerkende 
wijziging. Op 20 1 1 Я ) en 23 april 1511 1 2 0 ) bracht Burgo aan 
Margaretha verslag uit van de vele gesprekken die aan het Franse 
hof over de Gelderse kwestie gevoerd waren. Wel trok de koning 
alle registers van zijn toorn over Karel van Gelre open: ,,une 
maulvaise et perverse teste et que le diable l'emportit." En de 

kanselier herhaalde dit gevoelen: que pleust à Dieu que 
Gheldres fut ung lac submergé en my la mer, car le roy n'en a 
que desplaisir." Ook beval de koning aan Karel van Gelre te 
schrijven dat „de par Dieu ou le Dyable il se veulle abstenir 
desdittes nouvellítéz," Maar deze uitbarstingen klonken bijzonder 
hol, omdat Lodewijk XII in één adem deze Gelderse oorlog toe-

11T) v. d. Bergh, II, nr. 111, pp. 266—269; Godcfroy, II, p. 157 en Le 
Glay, I, nr. 299. pp. 390-392. 

118) v. d. Bergh, II, nr. 110, pp. 265—266; Godcfroy, II, p. 132. 
119) Godefroy, II, pp. 165—167. 
120) Ib., p. 174 en v. d. Bergh, II, nr. 112, pp. 269—275. 
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schreef aan het optreden van IJsselstem en de ζ ι provocerende 
bewapening van Margaretha Hij wilde niet, dat de hertog werd 
aangevallen en onderworpen, als dat de bedoeling was, zou de 
koning alle aandrang Harderwijk terug te geven staken Men 
moest ten minste terugkeren tot de vrede van Kamerijk en het 
geschil over het platteland bijleggen. Burgo wees dit van de hand 
en kon de Franse verdachtmakingen over de Habsburgse schuld 
aan hernieuwing van de strijd weerleggen, maar de Franse wel
willendheid kon hij niet herwinnen. Het openlijk gedemonstreerde 
misnoegen over het gedrag van de hertog, mondeling aan de Gel
derse gezant en schriftelijk m een persoonlijk schrijven betuigd, 
miste alle kracht 1 2 1 ). 

Men raakte hoe langer hoe meer verstrikt in een impasse, nu 
de partijen scherper tegenover elkaar kwamen te staan Lodewijk 
XII was ten zeerste gebelgd over de verregaande verwijten van 
de prikkelbare keizer. Het onderhoud met Burgo na ontvangst 
van deze brief van Maximihaan ontaardde in een weinig verhef
fende ruzie met de kanselier, erger dan hij ooit in Frankrijk had 
meegemaakt, merkte de gezant op 27 april op 1 ~) „Les termes 
qui se usent d'aucuns jours en ça sont trop piquans envers le Roy 
et qu'il semble que par crainte l'on le veulle induire et que ledit 
seigneur Roy n'est point de tel nature", verklaarde de kanselier 
Amboise. Er bestond geen dubbelzinnigheid bij zijn koning, ook 
de geheime opdracht van de gezant naar Karel van Gelre ,,de 
rompre Ie manage et d'entretenir ledit de Gheldres en sa malvaise 
opinion", verklaarde Amboise tot een verzinsel De diplomaten 
raakten zo buiten zichzelf, dat de bisschop van Doornik hen , hors 
de nos colères" moest scheiden De toon werd kalmer en men 
eindigde met m vriendelijker termen te beloven naar een oplos
sing te zoeken. 

In een later persoonlijk onderhoud gaf Lodewijk XII Burgo 
een vingerwijzing over de door hem gewenste oplossing Nu al 
zijn moeite vergeefs was geweest en hij het niet noodzakelijk 
achtte alle Habsburgse wensen ten aanzien van Gelre te vervul
len, beval hij een compromis aan Enkele Franse raadslieden 
benaderden Burgo nogmaals met het plan Harderwijk onder 
neutraal beheer, bv. van de kerkvorsten van Keulen of van Luik 
te plaatsen en de geschillen over het platteland vriendschappelijk 

121) Godefroy, II, ρ 185, ν d Bcrgh, II, nr 113, pp 275—277 
1 2 2 ) Godefroy, II, pp 187-198 
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te regelen. Burgo hield stijf vast aan teruggave van Harderwijk, 
de Gelderse gezant Hesdart weigerde even hardnekkig iedere 
uitlevering De halsstange Geldersman moest de gebruikelijke 
verwijten van de koning aanhoren, maar hij wist de houding van 
Lodewijk XII te beïnvloeden door te wijzen op de toenadering 
tussen Maximihaan en paus Julius II, de ziel van de tegen Frank
rijk gerichte coalitie in Italie Dit ongelegen moment koos de 
keizer uit voor de aankondiging, dat hij Karel van Gelre m de 
rijksban zou doen en gewapenderhand zich recht zou verschaf
fen ^ 1 ) . In zijn brief aan de Franse koning, het hij trouwens 
doorschemeren, dat de Franse maatregelen ontoereikend waren 
geweest Lodewijk XII het vriendelijk maar beslist weten, dat al 
ware Maximihaan zijn eigen broeder, hij niet meer in de Gelderse 
kwestie had kunnen doen Reeds eerder had hij verklaard, dat hij 
zelfs met bereid was tot bemiddeling in eigen persoon, de kerk
vorsten van Keulen of Luik zouden wel voor deze onprettige rol 
te vinden zijn Opnieuw waren de pogingen door Franse be
middeling een einde te maken aan de Gelderse kwestie mislukt. 
De ,,dyable de Gueldres" was een betrouwbare bondgenoot, te
meer nu de liga van Kamerijk begon af te brokkelen De groei
ende tegenstelling tussen Maximihaan en Lodewijk XII had de 
Franse houding in de langzaam in omvang toenemende Gelderse 
oorlog sterk beïnvloed. Omgekeerd steeg de Habsburgse achter
docht over de gezindheid van Lodewijk XII. Achter het optreden 
van Karel van Gelre, in feite door eigenbelang en zelfs tegen de 
Franse bedoelingen in gemotiveerd, zagen Maximihaan en Mar-
garetha de sinistere intrigues van de Franse koning Hertog Karel 
had werkelijk geen aanmoediging nodig om de weg te vinden 
naar de totale herwinning van zijn hertogdom, zijn situatie was 
gezien de zwakke militaire positie van zijn tegenstanders ook met 
zo kritiek, dat hij bevreesd hoefde te zijn voor de gevolgen 
van het uitblijven van Franse steun 

Op 23 mei 1511 schreef Karel aan Lodewijk XII, dat hij welis
waar in 1509 in overeenstemming met de buiten hem om gesloten 
vrede van Kamenjk Weesp en Muiden had teruggegeven, maar 
dat hij nu een dergelijk offer met wilde brengen 1-4) De zaak 
lag ook anders Harderwijk had zich zonder zijn toedoen onder 

'-' ) Volgens incdedelinq van Burgo aan Margaretha 5 mei 1511 ν d 
Bergh, II nr 114, pp 277-279 

1") ν d Bcrgh, II, nr 118 pp 286—288 Godefroy, II ρ 241 
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gebruiken dan voor de onhoudbare verdediging van sterkten in 
het Nedersticht. Op 8 maart 1511 moest Floris van Egmond 
Margaretha al berichten hoe benard zijn positie in Gelre, ver
stoken van alle financiële ruggesteun en bedreigd door de toe
nemende activiteit van hertog Karel toen was 1 3 0) . Pas nog had 
Karel van Gelre een dag en een nacht voor Arnhem gelegen, 
dat buitendien toch al geblokkeerd was tot grote schade van de 
burgers. „Toutefois il (Karel) n'a ryens fait, et se sont point 
monstre le bourgois que gens de byen, mes tout se cryent qu'il 
poroynt avoir ungne fin, car il est impossible que il peulent longe-
ment duré, et se par famine et povreté, veu que tous leur byens 
sont pryns". Hieraan moest een einde komen, meende Floris op 
de enige manier, die deze strijdbare edelman zich kon indenken. 
Hij stelde Margaretha voor hem 300 ruiters te zenden; dan kon 
hij het platteland, waarvan zijn tegenstander moest leven, ver
woesten. Het was blijkbaar niet bij hem opgekomen, dat het on
mogelijk was deze kostbare wens uit te voeren bij de financiële 
nood, waarover hij in dezelfde brief aan de landvoogdes gespro
ken had. 

Op tactvolle wijze wist de landvoogdes te voorkomen, dat de 
onstuimige stadhouder haar opnieuw voor onprettige verrassin
gen plaatste. Floris nam er geen genoegen mee in feite te worden 
gedesavoueerd. Op 30 maart 1511 beklaagde hij zich bij Marga
retha, dat hij belasterd en onjuist beoordeeld werd 1 3 1 ) . Toch had 
hij Holland gered door lansknechten aan te nemen. Het beviel 
hem vooral niet, dat hij door de keizer veroordeeld was om zijn 
optreden tegen Utrecht: zeker had iemand slechte informaties 
over hem verstrekt. Margaretha kon heel goed weten, dat hij, 
Floris, onmiddellijk alle vijandelijkheden zou staken, indien zij het 
hem beval. ,,Mès ceulx d'Utrecht n'ont point volu et n'a point 
tenu à moy." Wist de keizer maar, wat Floris eigenlijk deed, dan 
zou hij zeker tevreden zijn. ,,Tout se que je fay en byen est prins 
en mal; quant il plaira à Dyeu il sera aultrement." Tot bewijs 
zond Floris haar enkele brieven van onderaanvoerders, om deze 
ter kennis te brengen van de keizer. De stadhouder wist wel, dat 
de landvoogdes niets aan dit oordeel kon veranderen: Maxi-
miliaan meende immers toch, dat men zijn instructies moest op
volgen. „Toutefois il a byen veu Ie contraire en Yetalie, mès il 

130) v. d. Bergh, II, nr. 105, pp. 252-254. 
131) Ib., nr. 109, pp. 263—265. 
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ne le veult entendre " Waarschijnlijk werd hiermee bedoeld, dat 

Maximiliaan al te toegevend was geweest in de openstelling van 

enkele plaatsen voor de Fransen. M a r g a r e t h a had op 5 juni 1510 

hierop ook g e w e z e n 1 1 2 ) . Zoal s gewoonlijk klaagde Floris over 

geldzorgen; hij had zijn soldaten in natura moeten betalen. Gel

derse troepen hadden Kuyck geplunderd; de situatie was daarom 

met zonder gevaar. Het kwam met bij Floris op, dat hij zelf de 

aanleiding was geweest zowel van het Utrechtse oorlogje als van 

de gewichtiger strijd in Gelre. 

Inmiddels gmg de Gelderse oorlog verder O p 15 april moest 

M a r g a r e t h a Maximiliaan nieuwe moeilijkheden m e l d e n ' i ! ) . Gel

derse ruiters hadden een ernstige slag toegebracht aan de handel 

door 80 kooplieden uit de N e d e r l a n d e n onderweg n a a r de markt 

te Frankfort in de buurt van Keulen te overvallen en gevangen te 

nemen. M e t reden klaagden de steden Antwerpen en Mechelen 

namens deze ongelukkigen van wie het exorbitant hoge losgeld 

van 100 000 gulden geeist werd. Grote overlast hadden ook de 

steden, m η. weer Antwerpen en Den Bosch van onbetaalde lans

knechten, die bij T u r n h o u t gelegerd waren en „mangent Ie bon 

homme." E n alsof dit nog niet genoeg was, moest M a r g a r e t h a 

Maximiliaan berichten, dat door bemiddeling van de vorsten van 

G u h k en Keulen en op initiatief van Frankrijk, onderhandel ingen 

gevoerd werden over een huwelijk tussen Karel van Gelre en 

A n n a van Kleef. D e besprekingen waren al ver gevorderd; een 

goede afloop werd verwacht. Zelfs werd gedacht aan een geheim 

bondgenootschap tussen verschillende N e d e r n j n s e vorsten Al 

deze aangelegenheden moest Maximiliaan goed overwegen en 

M a r g a r e t h a zijn wensen kenbaar maken. H e t was immers nodig 

snel in deze moeilijkheden te voorzien om groter kwaad te ver

mijden. Een tastbaar resultaat bereikte M a r g a r e t h a niet Helaas 

was de tegenstander actiever dan haar keizerlijke vader. 

Karel het het niet bij zijn verklaring van 23 mei 1511 aan 

Lodewijk X I I waarin hij zei, dat het hem noodzakelijk voorkwam 

(cf. p. 195), juist op dat moment het hem nog ontbrekende deel 

van Gelre te verwerven, maar voegde de daad bij het woord. O p 

27 mei 1511 veroverde hij Bommel, op 25 juni Hat tem, EIburg 

iJa) Ib ρ 198, abus.evclijk op 12 mei, jaar onbekend gedateerd maar 
volgens de inhoud op 5 )um 1510 te plaatsen cf noot 53 

"•') I b , II, nr 111, pp 266^269, Godefroy, II, ρ 157 en Lc Glay, I, 
nr 299, pp 390-392 
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bleek op 29 juni in Gelderse handen te z i j n 1 ' 4 ) . Alleen Tiel, 

Arnhem, Stralen en W a c h t e n d o n k bleven voor Habsburg be

waard , Marga re tha besloot hiertegen op te treden en met het 

leger, dat IJsselstem had ontzet ,,quelque bon exploit" te 

doen1-1"'). Zelfs al s laagde deze legermacht er niet in een succes 

in Gelre te behalen, dan nog zou het onverstandig zijn de troepen 

uiteen te laten gaan, nu Karel van Gelre zo sterk was en mogelijk 

nog meer plannen had. 

V a n Frankrijk hoefde men niet veel te verwachten, dacht 

Burgo in een brief van 6 juni 1511 ^ 0 ) . Lodewijk XII hield de 

schijn van welwillendheid op: hij droeg de gezant op Marga re tha 

te herinneren aan de goede verstandhouding toen ,,sa bonne 

cousine" aan het hof in Frankrijk woonde. Bijzonder tactvol was 

deze opmerking niet: de koning scheen te vergeten, dat M a r g a 

retha nu niet bepaald op aangename wijze uit Frankrijk vertrok

ken was, verstoten als verloofde van Karel VI I I na een vergulde 

gijzelaarstijd. He t optreden van Karel van Gelre bezorgde hem 

veel „desplaisir" en tot drie maal toe n e p Lodewijk uit, dat ,,le 

Diable l'en puisse emporté." De hertog had hem verklaard nog 

een andere , niet nader genoemde stad aan Habsburgs gezag te 

willen ontnemen. Als de koning van Frankrijk hem slechts 50 

lansen wilde sturen, zou Karel buitendien erin slagen de helft 

van Brabant te veroveren V a n een dergelijke steun kon geen 

sprake zijn: de koning wilde liever zijn hertogdom Milaan ver

hezen dan zijn woord tegenover de keizer breken. Nogmaals 

zou hij een gezant naar Gelre zenden om hertog Karel tot rede 

te brengen. 

Bij voorbaat kon men uit de ervaring weten, dat de F ranse 

goede diensten welbewust elk doeltreffend karakter misten en 

t rouwens door de onafhankelijke hertog toch genegeerd werden 

Inderdaad ontweek Lodewijk het Habsburgse verzoek troepen 

beschikbaar te stellen om Gelre te straffen. Al zijn beschikbare 

soldaten waren in Italie. Als excuus voerde hij bovendien zijn 

ongenoegen over de raadgevers van Marga re tha aan, die net zo 

min vrede wensten als Karel van Gelre V a n de komende Franse 

ambassade zou het resultaat wel nihil zijn bij deze veranderende 

Franse stemming, dacht Burgo. Hij raadde Marga re tha aan de 

"Μ ν d Berqh, II, ρ 309 
13"·) Le Glay, I, nr 316, pp. 416-417. 
"ß) Godcfroy, II, pp 254-262 
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Frans e gezant door geld toch nog voor zich te winnen, een won
derlijke maar toentertijd gebruikelijke methode, om door diens 
persoonlijke bemiddeling een vergelijk te bereiken Allereerst kon 
een wapenst i ls tand gesloten worden om de hangende kwesties te 
regelen, de betwiste steden in Gelre konden dan aan een derde 
in bewaring gegeven worden Dit was merkwaardig genoeg het
zelfde Franse plan, dat Burgo op 27 april 1511 van de hand had 
gewezen Tegelijk adviseerde hij Marga re tha de verloren plaat
sen met geweld te hernemen of als dit niet mogelijk was , dan 
tenminste ervoor te zorgen dat er niet meer plaatsen verloren 
gingen 

In deze Franse houding t rad geen verandering op, zes weken 
lang tot half juli toe herhaalde Burgo met eentonige aandrang 
zijn aanmaningen de beloften in daden om te zetten, zonder ander 
resultaat dan het m alle toonaarde herhaalde ongenoegen over 
de lastige bondgenoot Karel van Gelre t n ) P a s op 25 juli 1511 
vaard igde Lodewijk XII Chillón als gezant naar Gelre af met de 
opdracht de steden Bommel en Harderwijk over te halen onder 
Habsburgs gezag terug te keren "^ ) Meer dan op de F ranse 
goede t rouw ver t rouwde Margare tha op het bericht van Antoine 
de Lalaing, 19 augustus 1511, dat Karel van Gelre geld uit 
Frankrijk had ontvangen en nu met onbekende bestemming uit 
W a g e n i n g e n vertrokken was Hieruit dreigde groot gevaar voor 
de veiligheid van de Habsburgse landen 1'i<)) 

De landvoogdes rekende nu definitief met de Franse bemidde
ling af, die haar ongelegen uitkwam nu zij reeds tot een tegen
offensief had besloten Marga re tha zag het daarom met graag, 
da t de gezant Chillón voor zijn tweede reis naar Gelre in de 
Neder landen werd toegelaten Het zou alleen maar de troepen 
ontmoedigen als er achter hen om over een bestand werd onder
handeld De landvoogdes verklaarde Chillón alleen doortocht te 
willen verlenen, indien hij in Gelre over de teruggave van de twee 
steden wilde spreken en haar leger in Gelre kon blijven waar het 
w a s Chillón kon dit niet aanvaarden, maar was vol goede wil en 

1ST) Verschillende b-ie\en van Burgo aan Margaretha 12 Jum 1511 
N e g , I, nr 119, pp 4 0 2 - 4 0 3 18 Juni, ib nr 120, pp 407—409 23 Jum, 
Godefroy, II, ρ 273 6 Ju'i, N e g , I, nr 121, ρ 413. 19 Juli, ib , nr 123. 
pp 419-420 

i 1 8 ) ν d Bergh, II, nrs 137—139, pp 321—325 
" » ) Ib . nr 142 pp 329-330 
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verklaarde zich bereid naar Frankrijk terug te keren zonder 
hertog Karel nogmaals te hebben bezocht1J9). 

Margaretha dacht, dat Lodewijk XII zich niet in ernstige mate 
misnoegd zou tonen over deze afwijzing van zijn diplomatieke 
bemiddeling: zozeer was zij ervan overtuigd, dat alle goede wil 
van Frankrijk maar een voorwendsel was. De landvoogdes had 
in zoverre gelijk, dat Lodewijk XII de feitelijke weigering aan 
Chillón om door te reizen goed opnam, zoals Burgo haar op 
29 augustus berichtte140). De koning weigerde opnieuw een ver
zoek om geld dat door de Gelderse gezant Hesdart was over
gebracht. Spottend merkte Lodewijk op, dat hij wel bereid was 
een som te geven, als de keizerlijke gezant hem die wilde lenen. 
Evenmin wilde de koning toestaan, dat wie dan ook van zijn 
raad anders beloofde. Pas toen Chillón half september verslag 
over zijn zending uitbracht, moest Burgo enige plooien recht-
stnjken 1 4 1 ) . De koning was wel verbaasd, dat men zo onver
schillig was over zijn aangeboden diplomatieke steun en bijzonder 
kwaad barstte hij uit over het verwijt, dat ondanks alle fraaie 
woorden toch Frans geld aan Karel van Gelre zou zijn gebracht. 
Een zeker ongenoemd persoon had dit aan Margaretha geschre
ven had Chillón verteld. Wie was deze „malvais serviteur"? 
Indien hij hem in rang gelijk was, zou Lodewijk hem uitdagen tot 
een duel. En was hij van geringer stand, dan waren er genoeg 
edelen in zijn koninkrijk, die het voor hun koning wilden op
nemen. Waarschijnlijk is deze informatie ontleend aan de mede
deling van Antoine de Lalaing 1 3 9) . De koning vermoedde echter, 
dat deze verdachtmaking afkomstig was van Ferdinand van 
Aragon, zijn bondgenoot n.b. in Italie, maar vorstentrouw moet 
men in deze tijd niet al te hoog aanslaan. 

Chillón bleef in een persoonlijk gesprek met Burgo de mening 
toegedaan, dat een overeenkomst met Karel van Gelre beter was 
geweest dan uitbreiding van het conflict. Had hij zijn zending 
kunnen doorzetten, dan was hij misschien geslaagd. Maar kwaad
willenden in de omgeving van Margaretha hadden een verzoening 
verhinderd. Burgo antwoordde hem, dat alles toch was afgestoten 
op de kwade trouw van Karel van Gelre. Al met al nam men in 
Frankrijk de mislukking van de aangewende pogingen kalm op. 

140) Godefroy, III, pp. 25 en 27. 
141) ν d Bergh, II, nr. 147. pp 338—341, Godefroy, III, ρ 34 De naam 

Chillón wordt m deze brief abusievelijk Chilloz gespeld 
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Het had er werkelijk alle schijn van dat men opgelucht was van 
deze zorg bevrijd te zijn en de schuld te kunnen schuiven op de 
slechte raadgevers van Margaretha. Alleen Burgo was onder de 
indruk van de stemming in Frankrijk. Bezorgd over vervreem
ding van Frankrijk maakte hij op 18 november 1511 Margaretha 
op dit gevaar a t t e n t 1 4 2 ) . Volgens de Franse opvatting had de 
oorlogspartij aan het hof van Margaretha tot nadeel van het 
huis Habsburg schuld aan de in hun ogen ongelukkig verlopende 
Gelderse oorlog. Burgo achtte het noodzakelijk Lodewijk XII 
duidelijk te maken, dat men deze oorlog was begonnen „pour la 
trayson et infraction de Messire Charles de Gueldres." Op deze 
wijze kon men de koning mogelijk ertoe brengen geen steun aan 
hertog Karel te verlenen, maar zijn invloed aan te wenden ten 
gunste van Margaretha. Vanuit haar centrale positie meende de 
landvoogdes de situatie beter te kunnen overzien dan haar gezant 
in Frankrijk; het risico Lodewijk XII te verontrusten door een 
tegenaanval op Karel van Gelre scheen een te verwaarlozen 
factor. De toekomst zou haar op dit punt gelijk geven. 

Nu men geen rekening hoefde te houden met eventuele Franse 
ontstemming en na afloop van de kortstondige IJsselsteinse cam
pagne de beschikking had over een strijdmacht, lag het voor de 
hand, dat men een tegenaanval tegen de overvallen van Karel van 
Gelre inzette. Bijna vanzelfsprekend kwamen de eerste plannen 
in deze richting van de keizer. Op 25 juni 1511 liet hij een mani
fest uitgaan aan de gewestelijke overheden van de Bourgondische 
Nederlanden, dat in alle plaatsen bekend moest worden ge
maakt 1 4 3 ) . Na een uitvoerige opsomming van alle moeite, die de 
landvoogdes zich getroost had om de vrede te bewaren of te 
herstellen, wees hij op de kwade wil en de eedbreuk van Karel 
van Gelre. Met kracht sprak hij tegen, dat de aanval van Floris 
van IJsselstein op Utrecht voor hertog Karel voldoende reden 
kon zijn om de Gelderse steden in Habsburgs bezit aan te vallen. 
Nu geen verzoening met Karel van Gelre bereikt kon worden, 
was het duidelijk, dat een verdrag de Nederlanden niet kon be
schermen voor overvallen. Aan de belofte van Karel van Gelre 
kon men geen waarde hechten. Daarom had de keizer besloten 
een einde te maken aan de Gelderse oorlog zonder zijn eigen 

li2) Godefroy, III, pp. 94-96. 
1 4 Я) Gachard, Analcctcs historiques, I, p. 352. 
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persoon te sparen met de steun van zijn goede vrienden en bond
genoten. 

Intussen werd het ijzer niet zo heet gesmeed als deze procla
matie deed vermoeden. Op 7 juli 1511 schreef Gattinara, die bij 
Maximiliaan de zaken van Margaretha behartigde, dat de keizer 
eerst een einde wilde maken aan de oorlog in Italië, wat binnen
kort zou gebeuren144). W a s dit gebeurd, dan zou Maximiliaan 
naar de Nederlanden komen „pour vous ayder à achever cestuy 
affere de Gheldres si plus tost vous (ni. Margaretha) ne 
l'achevez . . . " Dit vermoeden van de keizer was juist: de land
voogdes had door de ervaring wel geleerd de grootse voornemens 
van haar vader niet af te wachten. Haar besluit uit eigen midde
len een oplossing te forceren stond vast. 

Voor dit doel probeerde zij de situatie in het Nedersticht uit 
te buiten. Nog hield Karel van Gelre het blokhuis bij Vreeswijk 
bezet tot ongenoegen van de staten van het Nedersticht, die 
ondervonden, dat men een lastige bondgenoot had binnenge
haald. De Habsburgse gezanten, die te Utrecht aanwezig waren 
om een definitieve vrede tussen de staten en Floris van IJsselstein 
te sluiten stelden voor, dat bisschop en staten deel zouden nemen 
aan de oorlog tegen hertog Karel1 W) . Zo niet, dan vond de voor
gestelde vrede geen doorgang, omdat de wapenstilstand noch 
verlengd noch afgekondigd kon worden zonder uitdrukkelijk 
bevel van de landvoogdes. De Utrechtse onderhandelaars waren 
verbijsterd over dit antwoord en trokken zich voor overleg terug. 
Weergekeerd in de samenkomst verzochten zij opnieuw onvoor
waardelijke verlenging van het bestand. Dit wilden de Habs
burgse gezanten niet toestaan; zij stonden op deelneming aan de 
oorlog, waarvoor Margaretha op eigen kosten 1000 lansknechten 
en 400 ruiters beschikbaar zou stellen om gezamenlijk het blok
huis te heroveren. Maar eventueel werd ook genoegen genomen 
met de belofte, dat het Nedersticht in de goederen van zijn in
woners aansprakelijk zou zijn voor alle schade vanuit Vreeswijk 
aan de Habsburgse landen toegebracht. Deze laatste eis werd 
ingewilligd. Hierop werd de wapenstilstand verlengd. Karel van 
Gelre doorkruiste de Habsburgse plannen, die hem mogelijk — 
hij beschikte immers over vele vrienden in Utrecht — bekend 

li4) Nég., I,nr. 122, pp. 416-417. 
" 0 ) ν. d. Bergh, II, nr. 143, pp. 329-331. 
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waren, door de boven vermelde restitutie van het zo gevaarlijk 
geachte bolwerk verrassend snel toe te staan1 4 0) . 

Karel van Gelre kon werkelijk niets riskeren, nu hij rekening 
moest houden met een Habsburgse aanval op zijn gebied. Het 
leger van de vijand stond bij Arcen en kon, zoals Margaretha 
verwachtte, meer doen dan de verloren steden heroveren. Aan 
haar vader ontvouwde de landvoogdes haar krijgsplannen ^ 7 ) . 
De hoofdmacht moest Roermond of Venlo gaan belegeren, zodra 
het huidige gebrek aan proviand was opgeheven. Volgens ont
vangen inlichtingen zou dit niet op moeilijkheden stuiten. Dit 
succes kon dan gevolgd worden door de reductie van het gehele 
Overkwartier „qui sera l'un des grans biens qu'on saurait faire 
pour les pays de par deçà." Een tweetal blokhuizen moest Bom
mel onschadelijk maken. Tenslotte had Margaretha de hertogen 
van Gulik en Kleef aangezocht om steun in de oorlog tegen Karel 
van Gelre te verlenen. 

Begin september 1511 was deze nieuwe koers in de Bourgon
dische politiek ingezet met het beleg van Venlo. Een ernstige 
tekortkoming was de onvoldoende troepenmacht, zodat de stad 
maar aan één zijde kon worden ingesloten 1 4 S) . Men had gehoopt 
de plaats bij verrassing te kunnen innemen; snelheid was daarom 
noodzakelijker dan grondige voorbereiding. Dit plan mislukte, 
met het gevolg, dat men alleen slapende honden gewekt had en 
de stad versterkt kon worden. Deze misrekening zou funest 
blijken te zijn voor de onderneming. Een contingent Engelse sol
daten nam aan deze belegering deel. Later kon Margaretha meer 
manschappen en geschut ter beschikking stellen. De stad zou nu 
wel spoedig vallen, dacht zij. Roermond zou dan „sans coup ferir" 
volgen en daarmee het hele Overkwartier, „que donnera couraige 
aux subgectz de à ce printemps conquester le reste dudit pays de 
Gheldres." Indien Maximiliaan een goed einde kon maken aan 
zijn Italiaanse beslommeringen, zou hij zelf in 1512 deze herove
ring kunnen leiden. Helaas bleek Margaretha de toestand te 
rooskleurig te zien. Deze eerste voorwaarde voor een herwinning 
van het hertogdom werd nog niet eens vervuld. De belegeraars 
hadden met alle mogelijke moeilijkheden te kampen, voornamelijk 
met gebrek aan geld en dus aan troepen, waardoor de stad nooit 

l l 0 ) Zie hiervoor p. 196. 
a47) v. d. Bergh. II, nr. 145, pp. 333-336; Le Glay, I, nr. 315, pp. 413-415. 
" " j v. d. Bergh, II, nr. 151, pp. 346-348; Le Glay, I, nr. 323, pp. 426-427. 
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geheel kon worden ingesloten, maar ook met onenigheid tussen 
de aanvoerders. Eigenlijk had Hendrik van Nassau het bevel 
zullen voeren, maar ziekte had dit verhinderd. Zijn plaatsver
vangers, van wie Floris van IJsselstein de voornaamste was, 
muntten uit door „insouffisance", klaagde Margaretha eind okto
ber1 1 0) . Eind november moest het beleg worden opgebroken. 

Deze mislukking woog voor Margaretha nog zwaarder, omdat 
Maximiliaan herhaaldelijk anders gewild had en meer heil zag in 
een plunderoorlog rond Nijmegen. Reeds in oktober had de keizer 
hieraan de voorkeur gegeven 150) en op 18 november 1511 kwam 
hij opnieuw op deze wijziging van het krijgsplan terug1 5 1). Als 
de aangekondigde bestorming mislukt was, moest het gebied van 
Nijmegen worden aangevallen en een bolwerk voor Wageningen 
gebouwd worden. „Car par ce moyen, messire Charles de Ghel-
dres et les siens ne pourront passer les rivières et donner secours 
à l'une et à l'autre cousté." Vanuit deze positie kon men de vol
gende zomer afwachten, wanneer Maximiliaan naar de Neder
landen zou komen om „à nostre povoir et, Dieu en ayde, para
chever ladite guerre de Gueldres." Op het aandringen van 
IJsselstein en van de Engelse aanvoerder Edoart Poingnyon had 
Margaretha Maximiliaan overgehaald nog enige tijd de belege
ring voort te laten zetten. Deze persoonlijke misvatting werd nog 
verergerd door een onverwachte aanval op Holland, waar Karel 
van Gelre op 13 november Woudrichem bemachtigde, een gun
stig uitgangspunt voor verdere tochten. Gevreesd werd voor een 
aanval op Nieuwpoort, een stadje tegenover Schoonhoven, onvol
doende verdedigd. Naar deze streek werd de oorlog nu ver
plaatst; onder leiding van de heren van Nassau en van IJsselstein 
werden voorbereidingen getroffen voor het herwinnen van 
Woudrichem en in het algemeen voor de bewaking van de gren
zen van Brabant en van Holland13-). Gebrek aan geld en aan 
samenwerking tussen de verschillende aanvoerders, tussen hun 
verspreid gelegerde troepen en tussen de steden van het grens
gebied bemoeilijkten evenzeer de doelmatigheid van de oorlog
voering als de onzekerheid, waar Karel van Gelre zijn volgende 
aanval zou ondernemen. Ook Naarden werd genoemd als be-

l i n ) Ib., II, p. 355. 
1 3 υ ) Ib., nr. 154, pp. 352-358. 
1 5 1 ) Le Glay, I, nr. 336, pp. 446-447. 
15'-) v. d. Bergh, II, nrs. 157-158, pp. 360-363 en nrs. 160-161, pp. 365-368. 



206 GELRE EN HABSBURG 

dreigde plaats; Floris van Egmond was verplicht zijn strijdmacht 
te verminderen om deze stad een afdoende bezetting te geven. De 
lange grens was moeilijk te verdedigen tegen de uiterst bewege
lijke vijand, die niet belemmerd werd in zijn bewegingsvrijheid 
door plaatselijke laksheid of onvermogen boven een „esprit de 
clocher" uit te komen. Karel volvoerde geen van de hem toege
schreven voornemens, maar zijn overwicht bleek op pijnlijke wijze. 

Grootmoedig troostte Maximiliaan zijn dochter over de onge
lukkige gang van zaken153). Wel wees hij er kort op, dat het 
beleg van Venlo op een mislukking uitgelopen was, zoals hij had 
voorspeld154), „car nous nous congnoissons quelque peu en telz 
affaires." Maar dit was de krijgskans, die men moest aanvaarden 
zoals God het gaf. De schuld van Margaretha was het zeker 
niet: zij moest zich deze dingen niet aantrekken, want er bleef 
altijd nog goede hoop. „Moyenant l'ayde de Dieu, nous espérons 
de, sur l'esté advenir, réparer et recouvrer le tout et aller par 
delà en personne, le plus tost que pourrons pour estre le chief 
et plus féable capitaine que vous sçaurions ordonner ny envoyer 
en cestedite guerre." Tot zolang moest Margaretha overeen
komstig het advies van de keizer met de staten overleggen hoe de 
Nederlanden te beschermen en hiertoe ook militaire maatregelen 
te nemen. Belangrijk was het vooral een blokhuis voor Wage
ningen te bouwen, zodat Nijmegen geblokkeerd werd en de 
schepen uit Keulen en van hogerop de Rijn Holland vrij en veilig 
konden bereiken, zoals Maximiliaan eerder al had aanbevolen. De 
keizer bleef hoopvol gestemd; zelfs de voor Holland gevaarlijke 
bezetting van Woudrichem vatte hij met „patience" op 1 5 3 ) . Op 
10 februari 1512 herhaalde de keizer zijn bemoedigende woorden: 
in zijn leven had hij in de oorlog zoveel tegenslagen ondervonden, 
dat hij zich over niets meer verbaasde. Zijn liefste wens was haar 
in eigen persoon uit de moeilijkheden te helpen 1 5 5 ) . 

Hoezeer deze keizerlijke troostwoorden Margaretha ook ver
losten van een mogelijk schuldgevoel, omdat zij de Bourgondische 
macht overschat had, haar feitelijke zorgen werden er niet minder 
om. Het beleg van Woudrichem ging met veel moeilijkheden 
gepaard, niet uitsluitend door de weersomstandigheden — het 
beleg vond in de winter van november 1511 tot maart 1512 plaats 

153) Ib., Ш, nr. 163, pp. 3-6. 
1 5 4 ) Cf. hiervoor p. 205. 
1 3 5 ) Ib., nr. 167. pp. 11-13. 
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— maar bovendien nog door de geringe medewerking van de 
Hollandse steden. Eentonige klachten bereikten haar van de aan
voerders Nassau en IJsselstein 1 Г , п ) . Floris van Egmond in het 
bijzonder, die zijn bejaarde oom, graaf Jan van Egmond, in het 
stadhouderschap van Holland bijstond, had weinig goeds te zeg
gen over de steden van dit gewest 1 5 7 ). Delft en Amsterdam 
gingen voorop in de weigering geld voor de oorlog te verschaf
fen. ,,J'é afierre à pieurs villains du monde," schreef Floris op 
2 maart 1512 wanhopig aan Margaretha. „J'entens que il sont 
venus cryé devant vous pour paix . . . vous ferés byen de le ferre 
puynir, car il ne cherchent autre chose que de ferre ungne mute-
nerye si povoient." Eindelijk kon Floris op 3 en 5 maart berich
ten, dat de Geldersen met stille trom uit Woudrichem vertrokken 
waren1"'8). De Gelderse dreiging was hiermee nog niet verdwe
nen, want in dezelfde brief moest hij meedelen, dat Karel van 
Gelre zich in de omgeving van Woerden ophield. 

Het Bourgondische onvermogen Holland te beschermen spreekt 
duidelijk uit deze uiting van paniek over het Gelderse gevaar. De 
hoopvol ingezette campagne was van een tegenoffensief in het 
defensief gedrongen; Karel van Gelre had zich de meerdere ge
toond van de Bourgondische aanvoerders. Ironisch genoeg had 
Floris van Egmond, altijd en overal voorstander van een aggres-
sief optreden, naar het oordeel van Margaretha uitgemunt door 
„insouffisance" l l f )) , toen hem eindelijk de gewenste kansen ge
boden werden. Geheel billijk was deze mening niet: naast andere 
factoren was gebrek aan geld en aan troepen de voornaamste 
oorzaak van het falen geweest. Deze ontoereikendheid had 
Margaretha altijd ingezien behalve nu juist in de expeditie van 
1511. De kundige doortastendheid, waarmee zij de Gelderse 
oorlog geleid had, was zodoende vergeefse moeite. Ook nu weer 
had de keizer zich beperkt tot woorden zonder zijn krijgshaftige 
taal kracht bij te zetten. Zijn reactie op de vergissing van 
Margaretha was sympathiek. Eindelijk brak bij hem het besef 
door hoe beperkt het Bourgondische potentieel eigenlijk was. 

13e) Hendrik van Nassau aan Margaretha, ¡b., nr. 162, pp. 1—4; Floris 
van Egmond aan Margaretha, ib., nrs. 164—166, pp. 6—11. 

157) Ib., nr. 168, pp. 13-15. 
13S) Ib., nr. 169, pp. 15-16 en nr. 171, pp. 17-18. 
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8. De machteloosheid van Margaretha, maart 1512—februari 
1513. 

Van alle hoopvolle plannen, die Margaretha voor het beleg van 
Venlo gekoesterd had was niets meer overgebleven. Uit het 
legertje, dat in Brabant bijeen was ontving de landvoogdes op 
6 maart 1512 verontrustende berichten 1 5 9) . Zoals gewoonlijk was 
geldgebrek het voornaamste bezwaar. Het geld, dat onlangs uit 
Antwerpen was overgemaakt, bleek een druppel op een gloeiende 
plaat te zijn. Zo kon men niets doen. De lansknechten dreigden 
tot voor Mecbelen te gaan, indien zij niet betaald werden. De 
enige oplossing was een aantal soldaten te ontslaan en zo kosten 
te drukken, maar daarmee ook de beschikbare strijdmacht te deci
meren. Deze maatregel kon niet worden toegepast op de 600 
aanwezige ruiters „bons chevaulx et gens de fait", te waardevol 
om niet als troep in stand te houden. Nassau, die over deze 
strijdmacht het bevel voerde, was ,,en la plus grand perplexité 
qu'il est possible." Geld kon hij niet krijgen en hij zou niet veel 
langer zijn soldaten met woorden bijeen kunnen houden. Het was 
geen wonder, dat Nassau zich op 10 maart 1512 bitter beklaagde 
over deze toestand ^ 0 ) . Uit eigen zak had hij de „gensdarmes" 
betaald, zodat hij bij hen tenminste nog enig vertrouwen behield. 
Verder kon hij niet gaan; aan het eind van de maand zou hij 
het leger moeten afbetalen en ontbinden. Tevens verzocht hij 
Margaretha van zijn post als kapitein generaal ontheven te wor
den. Op deze manier kon hij Karel van Oostenrijk en de land
voogdes niet langer dienen. Nu wilde hij tenminste zijn eer 
redden. 

Gelukkig stond Margaretha niet alleen in haar geldelijke moei
lijkheden. Ook Karel van Gelre had met gebrek te kampen en 
zijn huursoldaten lieten hem in de steek 1 β 1 ) . Maar hij kon tevre
den zijn over de behaalde resultaten: alleen Arnhem, Tiel, Stralen 
en Wachtendonk waren nog in vijandelijke handen. Onder deze 
omstandigheden leek het hem nog de beste weg weer onderhan
delingen te openen om tenminste de pas veroverde gebieden veilig 
te kunnen bewaren en misschien zelfs langs vreedzame weg zijn 
hele hertogdom terug te ontvangen. Hij verzocht de landvoogdes 

1 3 9 ) Ib., nr. 172, pp. 18-20. 
1 B 0 ) Ib., nr. 174, pp. 17—24. 
l e l ) Ib., Ill, p. 30. 
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om een vrijgeleide voor zijn gezanten naar een neutrale plaats 
zoals Weert of Vianen ,,pour entendre à quelque bonne paix, en 
lui rendant sa patrimoisne" i r '2) . 

Een vérgaande eis, waar de keizer begrijpelijkerwijs niet veel 
voor voelde. Dit was niets dan „abusión et tromperie"102), be
doeld om de staten van de Bourgondische Nederlanden te stijven 
in hun onwil de Gelderse oorlog te bekostigen en om Lodewijk 
XII ertoe te brengen Karel geldelijk te steunen. Maximiliaan gaf 
zijn idee om door herovering in het bezit van Gelre te raken niet 
zo snel op. Op 18 maart 1512 verzocht hij Margaretha hem een 
ter plaatse bekende aanvoerder te zenden, die uitvoerige inlich
tingen zou kunnen geven over de Gelderse oorlog, over de mili
taire sterkte van hertog Karel en over de mogelijkheid Woudri-
chem te hernemen103). Blijkbaar was de terugwinning hem nog 
niet bekend. Ook verzocht Maximiliaan informatie over de steun 
die van Den Bosch te verwachten was. De veelgeplaagde burgers 
van deze stad hadden het recht in eigen handen genomen en met 
succes een plundertocht in de Bommelerwaard gehouden 10i). 

Deze voornemens bleken een vrome wens; in dezelfde brief1C3) 
had de keizer, overtuigd van de ernst van de situatie die Marga
retha hem in sombere kleuren maar naar waarheid had afgeschil
derd, haar toegestaan voor deze éne keer onderhandelingen te 
openen. Eigenlijk was zijn toestemming overbodig, want de land
voogdes had reeds met de voorgestelde dagvaart te Vianen in
gestemd. 

Buiten de aldus geschapen vredeskansen om kwam een voorstel 
van Lodewijk XII, die door Burgo op 22 maart 1512 liet weten 
nog steeds zijn goede diensten beschikbaar te willen stellen voor 
een vergelijk met Gelre l f i : i). De Franse koning toonde zich te
vreden met de goede berichten van Margaretha over de Gelderse 
oorlog, blijkbaar vóór de ongelukkige afloop van campagne van 
1511 ontvangen. „Pleust à Dieu que vous rompissiez la teste à 
Messire Chareles de Gueldres afin que la guerre fut finie et fut 
à repos de cette dyable de Gueldres et non estre chargé de beau-
cop de choses contre vérité, qui n'est sinon pour mettre deffidence 
entre l'Empereur et luy", merkte Lodewijk aan Burgo op. „Pour 

1(l2) Ib., nr. 175, pp. 24-25; Le Glay, I, nr. 375, pp. 499-500. 
1ез) ν. d. Bergh, Ш, nr. 176, pp. 25-27; Le Glay, nr. 377, pp. 501-502. 
™*) Ib., nr. 178, pp. 29-31. 
1 0 3 ) Onvolledig: ib , nr. 177, pp. 27—29; in iijn geheel gepubliceerd in 

Godefroy, III, pp. 202-205. 
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son honneur et pour beaucop de raisons" kon de koning geen 
steun geven aan een gewapend optreden tegen Karel van Gelre, 
zoals Maximiliaan in het verleden had gewenst. Maar voor het 
welslagen van een overeenkomst, zodat zijn keizerlijke bondge
noot de handen vrij zou hebben voor de oorlog in Italië — eigen
belang was niet geheel vreemd aan deze bereidwilligheid — zou 
Lodewijk XII zich inzetten alsof het om zijn zieleheil ging. Boven
dien wees de koning erop, dat de keizer in de Italiaanse oorlog 
zeer veel nut kon hebben van de diensten van Karel van Gelre 
als legeraanvoerder, een idee, dat reeds in de huwelijksonderhan-
delingen van 1510 ter sprake was gekomen. W a s de roerige 
hertog afwezig, dan kon men verzekerd zijn van vrede in de 
Nederlanden. 

Burgo meende, dat men dit voorstel moest accepteren, ,,car il 
me semble estre pour le mieulx." Margaretha was niet zo goed 
van vertrouwen: beter dan haar gezant kende zij de gebruikelijke 
Franse politiek van schipperen tussen Karel van Gelre en de 
Habsburgse regering om beiden te vriend te houden. Bij de te 
Vianen gevoerde onderhandelingen was er dan ook geen sprake 
van Franse bemiddeling. 

Op 8 april 1512 begon de dagvaart te Vianen, waar voor 
Margaretha verschenen de raadsheren Adriaan van Utrecht (de 
latere paus Adriaan VI, toen professor van de universiteit van 
Leuven) en Claude Carondelet; de Gelderse afgevaardigden 
waren de kanselier Dr. Willem Lanck en Hendrik de Groiff van 
Erkelentz. De kansen voor een vergelijk waren niet groter dan 
de nood van het ogenblik. Karel van Gelre had op 3 april zijn 
gezanten geïnstrueerd volgens de helaas niet meer aanwezige 
correspondentie tussen hem en Margaretha om een vredesver
drag te sluiten, waarbij hij zou ontvangen wat hem naar zijn idee 
toebehoorde1""). Op deze basis moesten de onderhandelingen 
gevoerd worden, niet ,,en dissimulacion" zoals in het verleden 
toen de Habsburgse gezanten meer beloofden dan men uiteinde
lijk bij de aangeboden huwelijksverdragen bereid was te geven. 
De onprettige herinneringen aan de wankele Bourgondische aan
biedingen van 1510 maakten Karel van Gelre er begrijpelijker
wijze huiverig voor nu evenals toen concessies te doen. Wanneer 
hij echter verwachtte, dat zijn herhaalde eis zijn vaderlijk erfdeel 

1 в 6 ) Nijh.. VI. 1, nr. 707, pp. 441-442. 
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onder garantie van een deugdelijke vrede terug te ontvangen 
vervuld zou worden, dan kwam hij bedrogen uit. De Habsburgse 
voorstellen bleven ver beneden deze voorwaarde in de vier essen
tiële punten 
1. Karel zou aartshertog Karel van Oostenrijk dienen en aan 
zijn hof met alle verschuldigde eer ontvangen worden. 
2. Hij ZOU erin toestemmen op te treden als stadhouder in het 
hertogdom Gelre en het graafschap Zutfen. 
3 Het vorstendom Gelre zou op een bepaald bedrag geschat 
worden, waarvoor de keizer het zou kunnen kopen 
4. Alle geschillen tussen Maximiliaan en hertog Karel zouden 
door arbitrage geregeld worden, nadat de hertog vooraf alle 
sinds de vrede van Kamerijk veroverde plaatsen in handen van 
de keizer zou hebben overgegeven v'~ ). 

De besprekingen van Vianen hebben slechts kort geduurd en 
over het verloop is verder niets bekend. Karel van Gelre deed 
nog een laatste poging een verzoening volgens zijn wensen te be
reiken. Voor dit doel richtte hij zich op 16 april tot zijn jeugd
vriend Philips van Ravenstein, met wie hij ook nu nog op goede 
voet verkeerde107). Categorisch verwierp hij alle aanbiedingen 
als oneervol en onredelijk. Noch dienstbaarheid als Bourgon
dische hoveling, noch verkoop van zijn vaderlijk erfdeel, noch de 
onvoldoende garantie bij uitlevering van de veroverde plaatsen 
aan zijn uitgesproken vijand kon hij aanvaarden. Tegenover deze 
in zijn ogen onmogelijke oplossing stelde hij zijn eigen voorwaar
den voor een definitieve vrede. Indien maar middelen werden 
aangeduid in overeenstemming met een passende en redelijke 
rechtvaardigheid, welke hem in staat zouden stellen zijn „biens 
patrimoniaulx" te bezitten, dan zou Karel altijd voor een verdrag 
te vinden zijn „comme ung bon et loyal cousin et allye à la haulte 
maison de Bourgongne." Men mag vermoeden, dat het de bedoe
ling was, dat Philips van Ravestein deze uitlatingen ter kennis zou 
brengen van de landvoogdes en zich zou inzetten voor de ver
zoening die Karel nastreefde. Inderdaad stuurde Ravestein het 
schrijven aan Margaretha door1 6 8), maar een verder gevolg had 

1(i") Deze voorstellen zijn uitsluitend bekend uit de britf dienaangaande 
door Karel van Gelre aan Philips van Ravestein gesenreven, ν d Bergh, III, 
nr. 180, pp. 34-37. 

1 0 8 ) A de Fouw, Philips van Kleef, p. 337, de brief bevindt zich m de 
Archives du Nord, В 18839/28790 met het door ν d Bergh niet gepubliceerde 
opschrift „copie -des lettres, qui mess re Charles de Gueldres a escriptes a 
monsieur de Ravestain Translatées de Thiois en françois " 



212 GELRE EN HABSBURG 

de poging van Karel van Gelre om zijn overwinningen te consoli
deren en ook de iure door de Habsburgse regering te laten be
krachtigen niet. 

De houding van de landvoogdes vertoont in deze tijd weinig 
vastheid. Margaretha wist kennelijk niet hoe de zaak aan te pak
ken, maar wel had zij ervaren hoe het niet moest. Verlamd door 
geldgebrek en door de absolute eis van de staten dat vrede werd 
gesloten was Margaretha even weinig verrukt over de verlangde 
concessies aan Karel van Gelre als over de hoopvolle oorlogs
plannen van haar vader. Op 16 april 1512 kondigde Maximiliaan 
haar aan, dat hij de hertog van Brunswijk, een van zijn bekwaam
ste aanvoerders naar de Nederlanden zou sturen „qu'il puist 
mectre en subgection messire Charles de Gheldres et les autres 
rebelles Gheldrois" 1(M)). Deze nieuwe bevelhebber zou met zijn 
troepen betaald moeten worden door de staten van Brabant en 
van Holland. En dat was nu juist uitgesloten: op de onlangs te 
Breda gehouden statenvergadering had men niet eens een bede 
willen toestaan aan Hendrik van Nassau voor zijn toch nood
zakelijke verdediging van de grenzen. Den Bosch had dit ver
zoek gesteund, begrijpelijk omdat deze stad meer dan wie ook 
van Gelderse aanvallen te lijden had. De andere steden, Leuven 
en Brussel vooraan, hadden zonder voorbehoud de bede gewei
gerd. Zij wilden vrede, hoe dan ook; indien zij de troepen betaal
den „jamès n'auroient paix." Dit was waarachtig niet, wat 
Margaretha wilde, schreef zij aan haar vader1"0). Indien Maxi
miliaan stond op de herovering van Gelre, dan zou de landvoog
des zich niet verzetten ,,congnoissant que c'est vostre bien et 
honneur et le mien." 

Het enige wapen, dat de staten wettig konden hanteren, was 
hun macht over de beurs. Hoe kortzichtig hun gedrag ook was, 
nu mede door hun toedoen Gelre grotendeels verloren was ge
gaan, men kon hen niet dwingen de Habsburgse dynastieke 
politiek te volgen. De staten zagen het landsbelang anders dan 
Maximiliaan en Margaretha. Door haar maatregelen was de land
voogdes bijzonder impopulair: zelfs had men op Goede Vrijdag 
plakkaten aan de kerk te Mechelen aangeplakt ,,à ma (nl. Mar
garetha 's ) dérision et contemnement." Geld was er niet; al moest 
alles verloren gaan door gebrek aan 1000 gulden, dan nog zou de 

100) v. d. Bergh, III. nr. 179, pp. 31-34; Le Glay, I, nr. 380, pp. 504— 
507, ongedateerd, maar blijkens de inhoud na 16 april 1512 geschreven. 
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trésorier die niet kunnen opbrengen. In haar radeloosheid stelde 
Margaretha haar laatste hoop op de keizer, die immers spoedig 
naar de Nederlanden zou komen. 

Op 13 mei 1512 werd de komst van de keizer aangekon
digd1 7 0) , maar de gewenste oplossing bracht hij niet. Hij moest 
zich ertoe beperken opdracht te geven tot kleine expedities, zoals 
de overigens vergeefse poging van Floris van Egmond om Anholt, 
bezitting van de Habsburgsgezinde bannerheer Jacob van Baten
burg, te herwinnen, en de bouw van een blokhuis bij Wageningen 
gelasten171). Zijn verblijf in de Nederlanden had de keizer geen 
juist begrip van de situatie kunnen bijbrengen. Luchtig stapte 
Maximiliaan over alle bezwaren van de staten heen. Op 20 augus
tus kondigde hij opnieuw aan, dat Hendrik van Brunswijk de 
grondslag zou leggen voor de herovering van Gelre. De keizer 
zelf zou in de zomer van 1513 een „grande puissance", bekostigd 
door de rijksdag, „pour finablement par la force en avoir la 
raison" naar Gelre leiden 1'-). Misschien, dacht Maximiliaan, zou 
Gelre nog deze zomer onder Habsburgs gezag terugkeren. Er 
was één bezwaar: de nieuwe aanvoerder bracht wel 1500 lans
knechten en 600 ruiters mee, door Maximiliaan betaald, maar dit 
leger moest op kosten van de staten met 3500 lansknechten en 
1000 ruiters aangevuld worden om effectief te kunnen optreden. 
Het zou een schande zijn als de staten dit verzoek weigerden, 
oordeelde de keizer. In zijn eenzijdige opvatting van de Gelderse 
kwestie miskende Maximiliaan de bestaande afkeer van de Gel
derse oorlog, die de staten toch zo ondubbelzinnig hadden uitge
sproken. 

De werkelijkheid was minder fraai. Brunswijk arriveerde te 
laat, om dat jaar nog iets te kunnen uitrichten; gebrek aan finan
ciële medewerking was van deze vertraging wel de voornaamste 
oorzaak. Hertog Karel boekte wèl succes: bij veroverde Stralen 
en kon de belegering van Wachtendonk beginnen. Met grote 
inspanning kon Margaretha erger voorkomen door op aanwijzing 
van Maximiliaan een kleine, maar afdoende troepenmacht bijeen 
te brengen173). Ook Karel van Gelre was dit seizoen niet tot 
meer in staat: de berichten, die Margaretha over aanstaande 

1 7 0) v. d. Bergh. III, nr. 181, pp. 3 7 - 3 8 . 
1T1) Ib., nr. 182, pp. 38-39. 
172) Ib., nr. 186, pp. 4 2 - 4 5 ; Le Glay. II, nr. 402, pp. 2 4 - 2 5 . 
1 7 3) Ib., nr. 189, pp. 49-51. 
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Franse steun in soldaten ontving, waren niet al te best gefun
deerd1 7 4). 

In haar nood richtte Margaretha zich rechtstreeks tot Karel 
van Gelre, maar de hertog wees op 22 juli 1512 alle verzoening 
af, omdat de gezindheid van de keizer en van Floris van Egmond 
hem alle vertrouwen in een verdrag ontnam 17;5). Had Floris niet 
tegen de Franse gezant Gammaches verklaard alleen in dienst 
van de keizer te staan? Daarom was het verloren moeite te pro
beren een gunstig eindverdrag te bereiken met de landvoogdes. 
Het speet Karel dat hij op deze wijze het verdrag moest ver
breken, maar aan zijn onderdanen was hij verplicht hen tegen de 
overvallen van Floris van Egmond te beschermen. Met dit nobele 
motief maskeerde de hertog zijn bedoeling op andere dan vreed
zame wijze volledig herstel in zijn landen te kunnen bereiken. 

Misschien deed Karel de landvoogdes onrecht aan door zijn 
wantrouwen, maar zijn angst voor de keizer was alleszins ge-
wetttigd. Maximiliaan smeedde nog steeds plannen om Gelre 
gewapenderhand tot rede te brengen 17r '). Het ene ontwerp volgde 
op het andere; nu eens zou de keizer zelf de oorlog komen leiden, 
dan weer werd de campagne toevertrouwd aan Hendrik van 
Brunswijk en diens broer Erik. Het verlies van Stralen gaf de 
keizer aanleiding tot het voornemen in eigen persoon Wachten
donk te willen ontzetten 1 7 7); daarna zou hij op een statenverga
dering op 18 oktober te Mechelen te houden Margaretha bijstaan 
in haar pogingen geld of troepen los te krijgen178). Maar er 
bestond een aanzienlijke afstand tussen de daden en de woorden 
van de keizer: op 1 en 11 september verdedigde hij zijn inactiviteit 
in de Nederlandse aangelegenheden170): „tenés vous sceure que 
je vous abandonneray point," schreef Maximiliaan zijn dochter. 
In feite kwam er niets terecht van alle plannen, omdat de grond
slag ontbrak; de door de keizer zo gemakkelijk veronderstelde 
instemming van de staten met de oorlogvoering bleef uit. 

"•»J Godefroy, III, pp. 263 v., p. 267; Nég.. I. nr. 157, p. 512. 
^ 5 ) ν. d. Bergh, III, nr. 184, pp. 4 0 - 4 1 . 
i" u ) Dere projecten van de keizer staan in verschillende brieven aan de 

landvoogdes vermeld: 1 september, Le Glay, II, nr. 407, pp. 29—30; 11 sep
tember. Mone, nr. 8, col. 292; 13 september, Le Glay, II, nr. 409, pp. 35—36; 
29 september, v. d. Bergh, III, nr. 187, pp. 45—47 en 6 oktober, v. d. Bergh, 
III, nr. 189, pp. 4 9 - 5 1 . ' 

W ) v. d. Bergh, III, nr. 189, pp. 4 9 - 5 1 . 
1 7 S ) Ib., nr. 187, pp. 4 5 - 4 7 . 
U") Le Glay, II, nr. 407, pp. 29—30. 
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Zo sukkelde de oorlog voort, want de troepenmacht van Bruns-
wijk, die overigens na een jaar lang te zijn aangekondigd nog niet 
was gearriveerd, kon niet op voldoende sterkte worden gebracht 
door gebrek aan medewerking van de staten. Vergeefs probeer
den Maximiliaan en Margaretha de hele winter door de weer
barstige onderdanen tot hun inzichten over te halen180). Karel 
van Gelre was bij deze teleurstellende gang van zaken de lachen
de derde. Een plotselinge aanval van Gelderse troepen tot voor 
de poorten van Amsterdam, waarbij de heer van Wassenaar, een 
van de bekwaamste Bourgondische aanvoerders, gevangen werd 
genomen, spekte de hertogelijke krijgskas en de beurzen van de 
Gelderse soldaten en droeg bij tot de onrust langs de grenzen 1 8 1) . 
Een zwaar verlies was de inneming van de stad Tiel, die begin 
januari 1513 in Gelderse handen viel182). Alleen de hoofdstad 
Arnhem bleef nog voor het Bourgondische gezag bewaard. 

Margaretha trok uit deze gebeurtenissen de slotsom, dat een 
vergelijk met Karel van Gelre nog de beste uitweg uit de moei
lijkheden was en probeerde de keizer te bewegen in onderhande
lingen toe te stemmen. De landvoogdes leidde haar verzoek om
zichtig in door zich in januari 1513 bij haar vader te beklagen 
over de „tristes et mauvaises nouvelles", waar zij uit geldgebrek 
niets tegen kon doen1 8 2) . Over een vrede of een bestand sprak 
zij niet rechtstreeks; de moeilijke taak de keizer hiertoe te bena
deren liet zij aan haar gezant Villinger over, die evenmin de 
directe weg volgde maar via de raadsheren Maximiliaan zocht te 
overtuigen. Dit had geen succes, De bisschop van Gurk deelde, 
zoals Margaretha hem had verzocht, de keizer als zijn mening 
mee dat een drievoudige oorlog tegen Venetië, Frankrijk en Gelre 
onmogelijk vol te houden was1 8 3) . Hij beval vrede met Venetië 
aan als een „bonne et aspre guerre" ondoenlijk bleek en raadde 
de keizer aan ,,de trouver par vostre (ni. van Margaretha, aan 
wie Gurk zijn schrijven richtte) moyen quelque honneste absti
nence de guerre oudit Gheldres." De secretaris Renner wist 
Maximiliaan te overtuigen, dat zijn persoonlijke tussenkomst in 

180) Ib., 10 en 15 December, nrs. 193 en 194, pp. 56-60. 
181) Ib.. nr. 195, pp. 60-63; Godefroy, IV, pp. 12—13. 
182) Le Glay, II, nr. 416, pp. 44—46; uit de vermelding van de brief 

van de bastaard van Gelre dd. 27 December 1512, Godefroy, IV, pp. 12—13 
en v. d. Bergh, III, nr. 195, pp. 60—63 blijkt deze brief van begin Januari 1513 
te dateren. 

183) Godefroy, IV, pp. 14-15. 
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de Nederlanden noodzakelijker was dan behartiging van zijn 
zaken in Stiermarken184). De keizer had hier eerder oren naar 
dan naar de vreedzame regeling door Gurk voorgesteld, maar kon 
de kosten niet dragen. Renner adviseerde op 19 januari 1513 
Margaretha voor dit doel 10.000 goudgulden beschikbaar te 
stellen. 

Zo was men weer op het oude uitgangspunt terug. Margaretha 
richtte zich nu direct tot de keizer met de nuchtere constatering, 
dat de huidige situatie geen kostbare oorlog toeliet. Zij zag twee 
mogelijkheden: de keizer kon met een voldoende omvangrijk leger 
uit eigen middelen de Nederlanden komen verdedigen of haar 
de vrije hand laten in onderhandelingen met hertog Karel. Het 
keizerlijk antwoord, dat Villinger op 7 februari 1513 aan de 
trésorier le Fèvre overbracht185), was niet bemoedigend. Nooit, 
verklaarde Maximiliaan aan de gezant, had hij met Karel van 
Gelre onderhandeld zonder bedrogen te worden, „parquoy icelluy 
Sire empereur est totalement résolu de non jamais besongnier ne 
traictier aucunes choses avec sa personne." Wel liet de keizer 
doorschemeren, dat hij met alle middelen van de Franse koning 
zou proberen gedaan te krijgen, ,,qu'il (Karel van Gelre) se 
désiste de faire laditte guerre, car ledit Roy de France est comme 
le chief et celluy qui gouverne secrettement laditte guerre de 
Gheldres." Renner herhaalde tegenover Villinger de verwach
ting, dat Maximiliaan tegen vergoeding van zijn reiskosten met 
de steun van de rijksdag en met de strijdkrachten vrijgekomen 
na de binnenkort te sluiten vrede met Venetië in de Nederlanden 
orde op zaken zou kunnen stellen. Villinger sloot zich in zijn ver
slag aan de landvoogdes bij deze adviezen aan. 

Nu Maximiliaaan niet van zijn veroveringsplannen was af te 
brengen, was alle uitzicht op een bevredigende oplossing in de 
Gelderse kweste verkeken. Op 19 november 1512 had de keizer 
zich aangesloten bij de Heilige Liga tegen Frankrijk; voor de 
Gelderse oorlog had hij voorlopig tijd noch troepen beschikbaar. 
Franse bemiddeling, trouwens nooit in staat Karel van Gelre tot 
consessies te brengen was onder deze omstandigheden vanzelf
sprekend uitgesloten. 

184) Ib., pp. 18-20. 
185) v. d. Bergh, III, nr. 197, pp. 65—69; Godcfroy, III, p. 35. 
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9. Kortstondige vrede, maart—augustus 1513. 

In de aanvang van 1513 bevond de Gelderse kwestie zich in 
een ernstige impasse, van Bourgondisch standpunt uit gezien. 
Margaretha forceerde een uitweg door tegen de wensen van de 
keizer in eigenmachtig onderhandelingen met Karel van Gelre aan 
te knopen. Op 11 maart 1513 zond zij hem het door hem gevraagde 
vrijgeleide voor zijn gezanten en nodigde hem uit dag en plaats 
voor de besprekingen te bepalen 1 8 0) . 

Maximiliaan koesterde intussen andere en nog steeds optimis
tische verwachtingen. Op 16 maart 1513 zond hij eindelijk de 
langverwachte hertog van Brunswijk, die de Gelderse rebellen 
moest onderwerpen187). Aan Margaretha werd de zorg toever
trouwd de betaling van deze aanvoerder en van zijn troepen door 
de staten van Brabant, Holland en Zeeland te regelen. Dit, dacht 
de keizer, was niet moeilijk, als men de zaken maar handig aan
pakte . . . 

De landvoogdes had deze aanbevelingen genegeerd en op 
30 maart 1513 bleek een bestand te zijn gesloten ter voorberei
ding van een definitief verdrag 1 8 8) . Maximiliaan legde zich neer 
bij het fait accompli, waarvoor zijn dochter hem stelde, maar 
maakte moeilijkheden bij de vereiste ratificatie. Bovendien be
moeilijkte de keizer de besprekingen door opnieuw in de Arnhem
se kwestie, waarop in 1510 de huwelijksonderhandelingen 
gestrand waren, een strak standpunt in te nemen. Tegenover de 
z.i. onaanvaardbare eis Arnhem aan Karel van Gelre af te staan 
opperde Maximiliaan het idee Bommel aan de bisschop van 
Utrecht en Arnhem aan de aartsbisschop van Keulen toe te ver
trouwen tot de Gelderse kwestie definitief geregeld was 1 8 0) . Op 
10 april deelde Waudripont Margaretha mee, dat de keizer deze 
tussentijdse regeling door bemiddeling van Presengher, gezant 
van Karel van Gelre, aan de hertog had voorgesteld. 

Buiten toedoen van Margaretha werden op dit ogenblik opeens 
de uitzichten verruimd door het bestand op 1 april te Orthez 
gesloten tussen Frankrijk en Schotland enerzijds en Spanje, 
Engeland en de keizer anderszijds, voornamelijk om een einde te 

180) Nijh., VI, 1, nr. 701, p. 439. 
1 8 7) v. d. Bergli, III, nr. 198, pp. 6 9 - 7 0 ; Le Glay, II, p. 101. 
188) Wenen, DD 234, II, f. 1. 
18D) v. d. Bergh, III, nr. 199, pp. 7 0 - 7 1 . 
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maken aan de Frans-Spaanse oorlog om het bezit van Navarra. 
Ferdinand van Aragon, die als voornaamste belanghebbende de 
besprekingen grotendeels geleid had, had dit verdrag min of meer 
buiten de keizer om tot stand gebracht en er geen bezwaar in 
gezien de hertog van Gelre als medestander van Frankrijk op te 
nemen. Hoewel deze clausule Maximiliaan evenals Margaretha 
onaangenaam verrast had 1 0 0) , maakte deze bepaling eenmaal 
overeengekomen de keizer toegankelijker voor het idee van een 
vrede met Karel van Gelre. Op 26 april bevestigde de keizer na
drukkelijk aan zijn dochter, wat zij reeds de 10e van die maand 
van Waudripont gehoord had, dat hij accoord ging met de door 
haar voorgestelde wapenstilstand en zelfs persoonlijk de onder
handelingen via Presengher wilde leiden T01 ). Voor Margaretha 
was het niet aangenaam op deze wijze de leiding van de Gelderse 
zaken uit handen te moeten geven, temeer omdat Maximiliaan 
niets van zijn wantrouwen tegen de Gelderse hertog had opge
geven, blijkens zijn brief van 17 mei 1513. „Messire Charles de 
Gheldres se renforce tous les jours et a des vouloir de faire le pis 
qu'il pourra"1 9 2). De keizer toonde zich verontrust, omdat Mar
garetha vooruitlopend op de gang van zaken krijgsvolk had ont
slagen en de hertog van Brunswijk genoodzaakt had naar zijn 
land terug te keren door haar weigering diens soldaten te betalen. 
De landvoogdes moest wel goed overwegen of deze maatregelen 
met haar eer en plicht te verenigen waren. 

Onder deze ongunstige auspiciën begonnen de onderhandelin
gen met Presengher, gekenmerkt door verschuiving van de be
slissingen tot aan de meerderjarigheid van Karel van Oostenrijk. 
Pas op dat tijdstip zou de jonge vorst zonder tussenkomst van 
Maximiliaaan vrij over Arnhem en Bommel, tot dan toe in neu
trale handen, beschikken 103). Dit was de uiterste aanbieding van 
de keizer; indien Karel van Gelre op deze voorstellen wilde in
gaan, zou de aartsbisschop van Keulen door Maximiliaan ge
machtigd worden een verdrag aan te bieden. 

Nogmaals was Margaretha gepasseerd, maar zij wist reeds 
spoedig haar greep op de Gelderse besprekingen te hernemen: 

a 0 0) Ib., nr. 202, pp. 74—78; Le Glay, II, nr. 494, pp. 147—149. 
1 0 1) v. d. Bergh, III, nr. 200, pp. 71—72. 
1!>2) Ib., nr. 202, pp. 7 4 - 7 8 ; Le Glay, II, nr. 494, pp. 145—149. 
VM) v. d. Bergh, III, nr. 206, pp. 84—87; dit is de instructie, die volgens 

de verklaring van 26 april 1513 Maximiliaan aan Presengher had meege
geven, cf. ν. d. Bergh, III, p. 72. 
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op 17 mei 1513 had de keizer haar opnieuw de leiding van de 
onderhandelingen toevertrouwd, weliswaar volgens zijn inzichten 
of volgens de onbekende voorstellen van Philips van Kleef Deze 
laatste werden m het bijzonder aanbevolen ,,en tant que pour ce 
ledit roy de France et ledit messire Charles seroient desjoints" lr>2). 
Margaretha omzeilde de moeilijkheden door de Arnhemse kwestie 
buiten beschouwing te laten Verdere problemen kwamen van 
Karel van Gelre, die door zijn kanselier Willem Lanck op 1 juli 
een aantal wensen naar voren liet brengen, „dair пае syne gnaden 
synen geschickten te handelen bevalen heeft ind vorder nyet" 1 9 4 ) . 
De hertog eiste het drostambt Stralen, het land van Montfort, 
de heerlijkheden op de bannerheer Jacob van Batenburg veroverd, 
het land van Kessel, een hoge losprijs voor Jan van Wassenaar, 
een spoedige regeling van alle bestandsschendingen en verwijde
ring van Floris van Egmond evenals van alle afvallige Gelderse 
edelen uit alle functies binnen het hertogdom 

Maximihaan was slecht te spreken over dit antwoord. „Ces 
condicions soient bien maulvaises", schreef hij op 16 juli aan 
Margaretha 1 9 5 ) Maar omdat zowel de raad in de Nederlanden 
als de hiertoe bijeengeroepen staten van Holland en van Brabant, 
belanghebbende buren van Gelre en ook de bron waaruit een 
Gelderse oorlog betaald moest worden, bereid waren dit bestand 
te aanvaarden, berustte Maximihaan in principe in dit verdrag. 
,,Sur quoy vous voulons bien advertir que, combien que ladite trêve 
ne soit ainsi bonne ne honnourable pour nous, noz enf fans, pays et 
subgectz, ce neantmoins, puisque les chose sont si avant menees 
et conduictes, il nous en fault avoir la pacience et les entendre 
pour le mieulx De keizer vertrouwde erop, dat Margaretha de 
zaken alsnog een goede wending zou geven 19C) De landvoogdes 
erkende op 23 juli de bezwaren van haar vader197) nog voor ZIJ 
diens tweede brief kon hebben ontvangen Maar al had de raad 
de overeenkomst m beginsel goedgekeurd, een verdrag was nog 
niet gesloten Evenmin als haar vader oordeelde Margaretha het 
nodig Karel van Gelre in alles zijn zin te geven. Eind juli kwamen 
de Bourgondische gezanten de Gelderse verlangens slechts tege-

194) Audiëntie, port, nr 1506 
195) Le Glay, II, nr 513, pp 177-178, ν d Bergh, III, nr 205, pp 82 84 
1 9 6 ) Le Glay, II, nr 517, pp 182-183 
w) Ib ,nr 516 ρ 182 



220 GELRE E N HABSBURG 

moet ten aanzien van het losgeld voor de heer van Wassenaar en 
van de geconfisceerde Batenburgse goederen 1 9 8 ) . 

Hardnekkig verzet van de Gelderse gezanten oogstte het voor
deel van enige territoriale concessies: het drostambt van Stralen 
werd indirect, het land van Kessel direct aan Karel van Gelre 
toegezegd. Een voorzichtig gestelde bepaling over Floris van 
Egmond en zijn soortgenoten werd overwogen en zelfs in het 
klad opgenomen, maar reeds in dit ontwerp weer doorgestreept 
en in het uiteindelijke verdrag niet genoemd. 

Met dit compromis namen de Gelderse gezanten genoegen en 
op 31 juli 1513 kon het verdrag gesloten worden1 9 0). Voor vier 
jaar zou het bestand van kracht zijn onder de gebruikelijke voor
waarden van vrij handelsverkeer, nietigverklaring van alle brand
schattingen en andere vorderingen, vrijlating van alle gevange
nen, restitutie van alle in beslag genomen goederen en een 
algemene amnestie. De territoriale bepalingen vertoonden geen 
afwijking van het bovengenoemde compromis. Diverse artikelen 
regelden de opneming van bondgenoten wederzijds en de arbi
trage over bestandsschendingen, waarover de aartsbisschop en 
de domdeken van Keulen als conservatoren recht zouden wijzen. 
Feitelijk is het laatste punt het belangrijkste: „Item, dat dit be-
standt gemaickt is, sonder preiudicie van yemants recht, ende 
sali eyn yegelick geheell blijven bij sijnen rechte, sonder dat 
yemant sali moigen seggen ofte mainteneren, bij den selve trac
tate enich recht vercregen te hebben op den anderen in ennyger 
manieren." Op 16 augustus werd dit verdrag door Karel van 
Gelre bezegeld200). Een blijvende oplossing was niet bereikt. De 
Gelderse kwestie bleef een mogelijke bron van onaangenaam
heden, zolang de vraag aan wie het hertogdom rechtens toebe
hoorde terzijde was gelaten. Vooral nu in de laatste oorlog en 
gedurende de onderhandelingen de Bourgondische macht een be
denkelijke zwakte had vertoond, was het goed mogelijk dat hertog 
Karel zich op andere wijze zou verschaffen wat verdragen hem 
niet hadden gegeven. Boven alles ging hem immers het volledige 
herstel in zijn hertogdom. 

I!)8) Audiëntie, port., nr. 1506, twee klad-exemplaren mtt de Habsburgse 
en Gelderse opmerkingen. 

1!)9) Nijh , VI, 1, nr. 720, pp. 446 -452 . 
2 ( Ю ) Ib., nr. 723, p. 455. 
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10. Inleiding tot oorlog, september 1513~-maart 1514. 

Ogenschijnlijk was met het verdrag voldaan aan de behoefte 

naar rust, die vooral aan Bourgondische zijde gevoeld was . M a a r 

de veiligheid in de Neder landen was afhankelijk van de goede 

gezindheid zowel van de keizer als van hertog Karel. Deze met 

zoveel moeite door de landvoogdes voor het verdrag gelegde basis 

vertoonde reeds spoedig scheuren. Begin september 1513 wees 

Maximiliaan zijn kleinzoon Karel van Oostenrijk, naa r aanleiding 

van zijn successen in de oorlog tegen Frankrijk op deze ,,an-

chiens et aincores naturelz ennemies de nostre maison de Bour

gogne" 2 0 1 ) . De keizer kondigde aan, dat hij verder zou optreden 

tegen de F ranse intrigues, waaronder hij dagelijks te lijden had 

in Luxemburg en in Gelre „et paravanture conquester les pays 

que de droit appar t iennent à nostredite maison." Een gevolg van 

deze voornemens kan men zien in de termen, waarin de keizer 

en de aar tsher tog aan Jacob van Batenburg, slachtoffer van het 

Bourgondisch—Gelderse compromis, voor wat Karel van Gelre 

hem aan bezittingen onthield, schadeloos s t e lde 2 0 2 ) . N a afloop 

van het bestand zouden de beide vorsten immers de bannerheer 

helpen, dat hem recht werd gedaan; hoewel een vreedzame op

lossing niet werd uitgesloten, was ook een andere interpretatie 

mogelijk. 

O o k de stemming van Karel van Gelre was niet gunstig. O p 

1 september 1513 verklaarde hij desgevraagd aan een keizerlijke 

raadsheer , mogelijk Guillaume des Barres, bereid te zijn de eed 

op het bestand af te leggen, maar beklaagde zich meteen over de 

bestandsschendingen, begaan ·— hoe kan het anders? — door 

Floris van E g m o n d 2 0 3 ) . Een Geldersgezin de balling uit Arnhem 

w a s in strijd met het verdrag het vrije gebruik van zijn goederen 

geweigerd. Toch was hertog Karel geneigd aangaande deze en 

andere moeilijkheden een regeling te treffen en zond op 24 sep

tember zijn kanselier naar de ke ize r 2 0 4 ) . 

M a a r achter deze geforceerde welwillendheid openbaarden 

zich van Gelderse zijde, waa r men in tegenstelling tot Maximi

liaan niet over oorlog gesproken had, onrus tbarende neigingen. 

201) K. Brandi, Karl V., II, Quellen und Erörterungen, p. 45. 
¡и») Nijh., VI, Ι,ητ. 732, p. 460. 
2 Ü 3 ) Wenen, DD 236, f. 3 - v . 3. 
^ 4 ) Audiëntie, port., nr 1506. 
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Op 26 september 1513 werd een steunverdrag gesloten tussen 
Lodewijk XII en Karel van Gelre, aanvulling op het verdrag van 
Mézières, 9 mei ІЗОб 2 0 ' ) . De Franse koning verplichtte zich 
allereerst Karel van Gelre op zijn eigen verzoek of op uitnodiging 
van zijn onderdanen te hulp te komen en in zijn landen te her
stellen. Nooit zou hij vrede of bestand sluiten zonder Karel van 
Gelre erin op te nemen Behaalde Frankrijk in deze oorlog de 
overwinning, „que alors nous serons tenuz d'assister nostredit 
cousin (Karel van Gelre) à recouvrer ce qui luy est usurpe et 
detenu par ses ennemys" Werd een dergelijke vrede of bestand 
door de keizer of zijn aanhangers tegenover Karel van Gelre ge
schonden, dan zou Lodewijk Karel van Gelre bijstaan alsof hij 
zelf de aangevallene was. Deze overeenkomst gold ook als de 
hertog ten tijde van de schending in Frankrijk verbleef Maxi-
mihaan had gelijk gehad met zijn wens, dat een eventueel 
bestand, waarbij Frankrijk en Gelre gescheiden werden, verkies
lijker was dan een vrede zonder meer-0 6). Voorlopig was Lode
wijk XII de enige, die van dit verdrag van wederzijdse steun 
profiteerde, omdat Maximiliaan zijn aanval op hem concentreerde 

Karel van Gelre loste onmiddellijk zijn verplichtingen aan 
Frankrijk in· op 27 september 1513 wisten de Habsburgse gezan
ten, aan wie de hertog de eed op het bestand had afgelegd, 
Margaretha te berichten, dat 5^—6.000 Gelderse ruiters naar 
Frankrijk zouden vertrekken 2Ü7) De gezanten hadden dit gerucht 
alleen in zoverre verkeerd opgevangen, dat het hier geen ruiters 
-— waar had hertog Karel zoveel bereden manschappen kunnen 
vinden7 .— maar lansknechten betrof. Een dergelijke hulp was 
wel geen inbreuk op de bepalingen van het bestand, maar toch 
moeilijk verenigbaar met een vredelievende gezindheid, nu de 
keizer en zijn Engelse bondgenoot in Noord-Frankrijk in volle 
oorlog waren met Lodewijk XII; op 16 augustus was de voor 
Frankrijk zo ongelukkige slag bij Guinegate bevochten en op 
23 augustus viel Terwaan, mzet van deze strijd. Het was te laat 
om de Gelderse hulptroepen in deze campagne nog te gebruiken, 
maar zij waren welkom bij de herwinning van Milaan Du Bellay 
noemt in zijn dagverhaal „six mille lansquenetz . . . que le duc 
Charles de Gheldres avoit envoyé pour son secours" 2 0 8 ) . 

2 0 3) Nijh , VI, 1, nr 725, ρ 456 
-î,w) Zie hiervoor p . 219. 
207) Wenen, DD 234, II, f 65 
2 0 8) Du Bellay, Ι, ρ 27 
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De verminderde Gelderse welwillendheid bleek uit de geringe 
haast het verdrag te ratificeren Alle aanbiedingen209), aanma
ningen -10) of tegemoetkomingen aan de geopperde bezwaren ->u) 
hadden slechts vage ontwijkende beloften tot gevolg212). Toen 
op 7 februari 1514 deze en andere moeilijkheden op een dagvaart 
in Utrecht behandeld werden, was de bekrachtiging nog steeds 
niet geschied213) Uiteindelijk vond de ratificatie in het geheel 
niet plaats door de Gelderse onwil. Voordat men deze slepende 
kwestie tot een goed einde kon brengen, was de verzoening door 
de opnieuw uitgebroken oorlog al achterhaald 

De ratificatie was nog de minste zorg van de landvoogdes 
Karel van Gelre hield geen rekening met het bestand en hief 
„à son plaisir" brandschatting in Brabant en Holland'214). 
Tegenover deze aanvallen stond Margaretha machteloos door de 
•weigering van de staten, voornamelijk van Vlaanderen, de oor
logvoering of zelfs maar de grensbewaking te bekostigen. Wau-
dnpont had daarom in november de dubbele taak gekregen Karel 
van Gelre te bewegen tot een samenkomst ter beslechting van 
deze moeilijkheden en de keizer in te lichten over de gevaarlijke 
financiële en militaire situatie. 

Karel van Gelre stemde met het idee van een bijeenkomst in en 
liet op 13 december 1513 Margaretha de vrije keuze van een 
neutrale vergaderplaats213). Op 20 december stelde de land
voogdes voor de besprekingen op 20 januari 1514 te Utrecht te 
beginnen210). De hertog ging hiermee op 28 december accoord, 
maar deed aan zijn bereidwilligheid weer afbreuk door in een 
adem zijn onschuld bij voorbaat buiten twijfel te stellen, de ge
vraagde loslating van Dordrechtse burgers, die als represaille 
voor de arrestatie van Geldersen in Dordrecht in Zaltbommel 
werden vastgehouden, te weigeren en door de beschuldiging een 

200) 8 november 1513 door Maximihaan via Margaretha gedaan, Wenen, 
DD 234, f 3 

210) Eind november 1513 tijdens het bezoek aan Waudnpont aan hertog 
Karel, Ib , II, f 68 

211) Margaretha aan Karel van Gelre, 8 december 1513, ib, DD 237, 
f. 600~v 600 

21·2) Karel van Gdre aan Margaretha, 12 december 1513, ib , DD 234, 
f. 4 1 - v 41 

21J) Margaretha aan haar gezanten te Utrecht, ib , II, f 27~v 27 
214) Ib , DD 237, f 603-v. 604 
2, : i) Ib,DD234, II. f 4 1 - v 41. 
^ 0 ) Ib . f 5 4 - v 54 
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bende heerloze lansknechten vroeger in Bourgondische dienst op 
zijn hertogdom te hebben losgelaten 2 I ( !). 

Op 20 januari 1514 begon de dagvaart in deze bepaald onpret
tige atmosfeer van verdenkingen217). Van Habsburgse zijde ver
scheen een imposante delegatie uit vooraanstaande figuren 
samengesteld: Antoine de Lalaing, heer van Montigny, en van 
Culemborg, Adriaan Florisz, de latere paus Adriaan VI, toen 
professor aan de universiteit van Leuven en gouverneur van 
Karel van Oostenrijk, Jehan Carondelet, deken van Besançon en 
Aelbert van Loe. Kennelijk achtte Margaretha deze bijeenkomst 
van groot gewicht. Maar de landvoogdes kon zelfs met haar 
kundigste diplomaten niet voorkomen dat de onderhandelingen 
op niets uitliepen. Enig positief resultaat werd op deze dagvaart 
noch op een tweede bijeenkomst, op 25 januari 1514, behaald. 
Toen de keizerlijke gezanten de kwestie van de bestandsschendin
gen in Dalem ter sprake brachten, verklaarden de Geldersen, dat 
Karel van Gelre liever de oorlog zou hervatten dan dit gebied op 
te geven. Werkelijk, concludeerden de gezanten in hun verslag 
van 30 januari 1514 aan de landvoogdes, er was met de Gelder
sen niet te praten. Zij gebruikten wonderlijke redeneringen, 
weigerden hun verklaringen met redenen te staven en gaven de 
indruk, dat zij een breuk van het bestand nastreefden. Het motief 
hiertoe was duister, tenzij Lodewijk XII Karel van Gelre tot deze 
houding had geïnspireerd, meenden de Bourgondische afgevaar
digden2 1 7). 

Margaretha kon niets anders doen dan althans tegenover de 
staten het bewijs te leveren dat zij met alle middelen een vergelijk 
had nagestreefd. Op 7 februari 1514 drong zij er bij haar ge
machtigden op aan de hangende geschillen nogmaals aan de orde 
te stellen, de gesprekken in een verslag samen te vatten en het 
geheel door de Gelderse afgevaardigden te laten onderteke
nen 2 1 8 ) . 

Toch deed Margaretha nog een laatste poging. Jehan de la 
Borre had op 12 maart 1514 te Zutfen een onderhoud met Karel 
van Gelre, zijn kanselier en zijn hofmeester over de geschilpun
ten2 1 9) . De hertog herhaalde de bewering van zijn gezanten te 
Utrecht, dat de keizer moeilijk te vinden was voor een ratificatie. 

a i 7) Ib., f. 29-v . 29, f. 32. 
218) Ib., f. 27-v . 27. 
^ 9 ) Ib., f. 2—f. 3. 
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Ook op andere punten toonde Karel weinig tegemoetkoming, maar 
berustte tenslotte in de keuze van de gezanten die de bestands
schendingen in het land van Kessel zouden regelen 

Van Zutfen vertrok Borre naar Arnhem, waarvan de burgers 
aan Margaretha gezanten hadden gezonden om zich over de toe
stand in de stad te beklagen. De Habsburgse gezant beloofde 
hun, dat een gouverneur in hun stad zou worden aangesteld en 
het garnizoen zou worden betaald Werd aan deze voorwaarden 
niet voldaan, dan zouden deze in Gelre geïsoleerde en ook binnen 
de muren tot het uiterste gedreven burgers van de keizer afval
len, zo had Borre uit goede bron vernomen. Deze vrees bleek 
maar al te snel gerechtvaardigd: op 21 maart 1514 kon Karel 
van Gelre met de steun van enkele ingezetenen de stad binnen
dringen en bezetten220) De opgeluchte inwoners toonden hun 
vreugde over de beëindiging van de blokkade door de hertog een 
vat wijn en een vette os aan te bieden. 

Margaretha schreef op 24 maart 1514 haar vader deze „tristes 
et malplaisantes nouvelles .'. . dont j 'ay grant regret et desplaisir; 
et ne sçay que y faire ou pourveoir, ny comment l'on doit vivre 
avec luy" (Karel van Gelre) ^ 1 ) . De landvoogdes had het spel, 
waarvan de veiligheid van de Bourgondische Nederlanden de 
inzet was, verloren, omdat zij niet alle zetten kon beheersen. 
Eerste aanleiding tot de mislukking was de hardnekkige weige
ring van de keizer in de Arnhemse kwestie toe te geven Met 
geduldige volharding had Karel van Gelre gestreefd naar één 
alles beheersend doel: de volledige terugkeer in zijn vroegere 
bezittingen. In dit streven gedwarsboomd, toen de mogelijkheid 
tot een vreedzame regeling in de jaren 1510'—1513 nog bestond, 
was de hertog gaandeweg de weg van het geweld opgedreven, 
vooral omdat de Bourgondische machteloosheid al te verleidelijk 
was voor de succesvolle legeraanvoerder in de kleine oorlog van 
plundertochten en plotselinge verrassingen. Dit was de reden, 
voor de Bourgondische gezanten te Utrecht onbegrijpelijk, waar
om hertog Karel begin 1514 geen eigenlijke overeenkomst meer 
wenste. Het is met nodig, zoals de Habsburgse diplomaten deden 
deze houding toe te schrijven aan Franse machinaties, deze ach
terdocht, m de Bourgondische opvattingen tot een traditie gewor
den, berustte uitsluitend op loze vermoedens over de „anchiens 

220) Nijh , VI, 2, I V - V 
221) ν d Bergh, III, nr. 209, pp 92-93 
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et aincores naturelz ennemies de nostre maison de Bour
gogne"2 ü l) · 

Het hele hertogdom Gelre was nu teruggebracht onder het 
gezag van Karel van Gelre. Deze afronding luidde een nieuwe 
phase in van de verhouding tussen Habsburg en Gelre. De oor
log, die door dit verrassende succes onvermijdelijk werd, nam nu, 
mede onder Franse invloed een ander karakter aan. Het kon nu 
niet meer het streven naar herwinning van zijn gebied en de uit
wissing van de vernedering van Rosendaal, 1505, zijn, die de 
hertog inspireerde tot verweer tegen zijn buurman en vijand. Zijn 
motivering lag voortaan in het verlangen het eindelijk herkregen 
bezit te behouden en uit te breiden. 



HOOFDSTUK IV 

DE KORTE BLOEI VAN DE GELDERSE M A C H T . 
1514—1524 

1. Het ontstaan van een Gelders landencomplex en de nieuwe 
wegen in de Bourgondische politiek, maart 1514—juli 1516. 

Bij alle opschudding, die het verlies van Arnhem en Stralen 
aan Habsburgse zijde veroorzaakte, bleef het bestand met Gelre 
voorlopig van kracht; zelfs een zo deerlijk gehavende vrede was 
te verkiezen boven een openlijke oorlog, die geen van beide par
tijen kon bekostigen. Margaretha maakte zich ernstige zorgen 
over de nieuw ontstane situatie; zij wist werkelijk niet meer hoe 
de Gelderse kwestie moest worden geregeld. Dringend verzocht 
zij op 24 maart 1514 haar vader zijn mening bekend te maken 1 ) ; 
ook de raad van de Nederlanden wist geen uitweg uit de moei
lijkheden. Dit verzoek herhaalde zij op 28 maart: ne s'y 

peult bonnement riens faire sans vous" 2 ) . Maar de keizer wist 
geen oplossing voor haar moeilijkheden; teruggekeerd naar 
Oostenrijk werd hij door strikt Habsburgse belangen in beslag 
genomen. Jarenlang had hij een redelijk vergelijk verhinderd door 
zijn verzet tegen een compromis en zijn vage illusie Gelre te her
overen. Nu de Gelderse kwestie uitermate kritiek was geworden, 
liet hij zijn dochter in de steek. 

Margaretha had trouwens een antwoord niet afgewacht en 
vaardigde eveneens op 28 maart 1514 de wapenkoning van Hene
gouwen naar Karel van Gelre af om hem te vragen, waarom hij, 
ondanks zijn vredelievende verklaringen, op zo grove wijze het 
bestand had geschonden3). Nu wist zij, hoe zich in de toekomst 
tegenover Gelre te moeten gedragen. Maar voor dit dreigement 
was de hertog niet gevoelig. 

Reeds op 4 april 1514 gaf Karel van Gelre zijn motivering van 

4 Le Glay, II, nr. 557, p. 234. 
2) Ibidem, nr. 567, p. 249; Godefroy, IV, p. 306. 
3) Audiëntie, port., nr. 1506. 
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het gebeurde4). De keizer had zich niet aan de bepalingen van 
het verdrag gehouden, het bestand niet bezworen, ondanks al de 
Gelderse moeite om dit te bereiken en dus was de overeenkomst 
nietig. W a s het misschien om zijn vrijheid van handelen te be
waren, dat de hertog in 1513 en de eerste maanden van 1514 
zich aan de ratificatie had onttrokken? „Non pas pourtant que 
je vouloisse faire quelque guerre", haaste Karel zich te schrijven, 
maar waarom plunderden Bourgondische ruiters nu zijn arme 
onderdanen in de Veluwe alsof het een open oorlog was? Maar 
.Je suis este advertí à la vérité comment il y devroit venir de par 
le Roy d'Angleterre des gensdarmes et ung bon nombre de piétons 
en ladicte d'Arnhem tenant garnisson et par ce moyen et d'autres 
la guerre fuyt este recommenchyé". Daarom had hij „ma ville 
d'Arnhem", dat vrijwillig de poort voor hem had geopend weer 
onder zijn gezag genomen. Aan Margaretha verzocht hij dit in 
zijn ogen redelijk betoog te accepteren. 

Met deze drogredenen moest Margaretha inderdaad noodge
dwongen genoegen nemen. Karel van Gelre had uitdrukkelijk 
verklaard een oorlog, onnodig nu al zijn wensen vervuld waren, 
niet te willen. Zou de hertog zich aan deze belofte houden? De 
landvoogdes kon bij de zwakke militaire positie niets uitrichten 
wat Karel zou kunnen irriteren. Zelfs beval zij daarom aan de 
stadhouder van Brabant niets tegen Gelre te ondernemen. Op 
15 april schreef deze aanvoerder, dat hij aan dit bevel gehoor
zaamde, hoe riskant het ook was. Want uit goede bron had hij 
vernomen, dat Karel tot elke prijs Grave, vroeger bezit van Gelre, 
in handen wilde krijgen. Ook complotteerde Karel met de burgers 
van Utrecht. Zijn verblijfplaats was onbekend. Betekende dit, 
dat hij verdere aanslagen tot zijn voordeel beraamde? Het was 
zaak daarom tenminste goede wacht aan de grenzen te laten 
houden. 

Deze bezorgdheid was overbodig: Karel van Gelre stelde zich 
voorlopig tevreden met de voltooide herwinning van zijn land. 
Zijn afwezigheid had trouwens een andere reden: in de loop van 
april 1514 was hij op weg gegaan naar Frankrijk. Begin mei 
keerde hij terug met de 100 lansen (d.w.z. 500 ruiters), die Lode-
wijk XII hem ter beschikking stelde 5 ) . 

4) Ibidem. 
3) v. d. Bergh, III, nr. 211, pp. 93—94; Le Glay, II, nr. 570, p. 253 en 

Godefroy, IV, p. 318. 
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O o k de geruchten dat Ven lo en Roermond in samenwerking 
met de hertog de Habsburgse parti jganger O t t Schenk in W a c h 
tendonk zouden gaan belegeren, bleken ongegrond te zijn 0 ) . W e l 
gefundeerd waren berichten over huwelijksonderhandelingen tus
sen A n n a van Kleef en Karel van Gelre onder F ranse bemidde
l i n g 7 ) . Een gevolg daarvan had de toenadering van Gulik en 
Kleef tot Gelre kunnen zijn; de slepende besprekingen, die pas in 
1515 werden afgebroken, bleven een voor tdurende zorg voor de 
Habsburgse diplomatie. Toch mocht Marga re tha blij zijn dat 
zij op 12 juni 1514 niets ergers aan Maximiliaan hoefde te 
melden R ) . 

Deze rust bleef niet lang voortduren. De situatie in Groningen, 
waa r graaf Edza rd van Oost-Fr ies land, door de stad Groningen 
tot beschermer gekozen, in het nauw was gedreven door hertog 
George van Saksen, gubemator in Friesland, gaf Karel van Gelre 
kans zijn macht te versterken. He t verloop van de gebeurtenissen 
is bekend n ) . Karel van Gelre wist zich op behendige wijze tussen 
de partijen in te dringen en vaste voet in Groningen te verkrij
gen. Bij deze uitbreiding bleef het niet: Friese heerschappen, die 
in de Gelderse steun een mogelijkheid zagen de drukkende last 
van een Saksisch landheer te ontgaan, riepen Karel van Gelre 
te hulp. O p 22 november landden zijn eerste troepen in Gaas te r -
land, twee dagen later viel Sneek hun toe en op 26 november 
volgde Bolsward. 

Tegen deze machtsuitbreiding kon Margare tha , die nog niet 
€ens in staat was zich te verzetten tegen de herovering van 
Arnhem en Stralen, niets uitrichten. Behalve een s teunpunt in 
het Noorden had Karel van Gelre door deze toeneming van zijn 
gezag vrijer toegang tot de Zuiderzee . De handel van de Hol
landse steden, die voor een aanzienlijk deel over dit water ging, 
zou zwaar te lijden krijgen van de Gelderse zeeoorlog. 

He t was een wat schrale troost, dat bij al deze belangrijke 
gebeurtenissen het onmiddellijke gevaar voor de Neder landen 
beperkt bleef tot weinig omvangrijke plunderingen in het grens
gebied bij Gorcum, Dalem en W a c h t e n d o n k . Zelfs in de geringe 

0) Audiëntie, port., nr. 1506. 
T) Redlich, pp. 163-180. 
s) Le Glay, II, nr. 572, p. 259; Godefroy. IV, p. 324 en v. d. Bergh, 

III, nr. 214, pp. 99-100. 
0) W. J. Formsma, Dg onderwerping van Friesland, het Sticht en Gelre, 

A.G.N., IV, pp. 83-84. 



230 GELRE EN HABSBURG 

opzet, het dorp Dalem voor het huis van Habsburg te behouden 
slaagde Margaretha niet. Op 13 oktober 1514 droeg de land
voogdes Johan van Borre op aan Karel van Gelre de rechten 
van Karel van Oostenrijk op Dalem uiteen te zetten. Ter slechting 
van deze kwestie en ter bespreking van de bestandsschendingen 
in dit gebied bij Gorcum kon een dagvaart te Gorcum, Schoon
hoven of elders gehouden worden1 0) . Karel van Gelre ging 
nauwelijks in op de uitgebreide argumenten, die Borre hem had 
overgebracht. ,,Je faiz maintenir ma possession dudit Dalem, es
pérant que en ce faisant faire selon le contenu de dernier traic-
tié", antwoorddde hij op 11 december 1514 aan Margaretha1 0) . 
Wel klaagde de hertog bitter over het oorlogszuchtig optreden 
van Floris van Egmond en Ott Schenk. Tegen het gedrag van 
deze laatste protesteerde hij ook bij de staten van Holland. Te
vergeefs verdedigde Schenk op 17 december 1514 zijn gedrag; 
aan de houding van Karel van Gelre veranderde de ontkenning 
van door hem z.g. gepleegde bestandsschendingen niets1 0). Ook 
hielp het niet, dat hij de aanklacht omkeerde en Karel van Gelre 
bij Margaretha van strooptochten beschuldigde. Er waren meer 
van dergelijke kleine geschillen over de grens van de wederzijdse 
jurisdictie; т . п . over de heerlijkheid Montfort en het land van 
Stralen waren van Bourgondische zijde lange vertogen opgesteld, 
waarin de rechten van Karel van Oostenrijk werden verdedigd en 
protest werd aangetekend tegen de geleidelijke Gelderse pene
trat ie 1 0 ) . Enige uitwerking hebben deze memories niet gehad: 
Karel van Gelre ging voort zijn gezag te laten gelden in de rand
gebieden die hij ongeacht alle andersluidende verdragen als zijn 
bezit beschouwde. 

Even futiel was daarom de opsomming van alle in 1514 be
dreven Gelderse wandaden en de overigens op dit moment juiste 
opmerking, dat men weinig vertrouwen kon stellen in alle eden, 
beloften en verdragen, waaraan de hertog gebonden moest 
zi jn 1 1 ). De landvoogdes had op dit punt haar politiek zien mis
lukken door de onderling afhankelijke factoren van chronisch 
geldgebrek en de onwil van de staten van de Nederlanden aan 
een oorlog uit dynastieke overwegingen mee te werken. Karel 
van Gelre was wel bereid geweest een compromis te aanvaarden, 
maar de keizer kon zich niet verzoenen met de daartoe benodigde 

1 0) Audiëntie, port., nr. 1506. 
11 ) Wenen, DD 234, f. 45~f. 51. 
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opofferingen. De zwakte van de Bourgondische regering had de 
hertog in staat gesteld te nemen wat hem niet werd gegeven. 
Deze nieuwe situatie was onhoudbaar. Waa r was het einde aan 
de Gelderse veroveringen, indien men geen radicale wijziging in 
de tot nu toe gevolgde politiek bracht? 

Voor deze koersverandering brak onverwacht een gunstig 
moment aan, omdat abrupt een einde kwam aan de landvoogdij 
van Margaretha van Oostenrijk. Buiten haar om had de oppositie 
tegen haar bewind, die voor een deel ook gericht was tegen haar 
houding in de Gelderse kwesie, van Maximiliaan gedaan ge
kregen, dat Karel van Oostenrijk meerderjarig verklaard werd en 
het bewind in handen nam op 5 januari 1515. In feite kwam dit 
hierop neer, dat de regering opnieuw onder invloed kwam van 
Willem van Chièvres, de leidsman van de jonge Habsburger. 
Evenals Margaretha gaf Chièvres de voorkeur aan een redelijke 
verzoening met Karel van Gelre. Maar er bestond ook een ken
merkend verschil tussen de Habsburgse prinses en de Bourgon
dische edelman. Margaretha zag in haar waardering van de 
belangen der Nederlanden verder dan dit beperkte gebied. Voor 
een Bourgondisch-Habsburgse politiek ·— een inschakeling van de 
Bourgondische landen in het geheel van de Habsburgse bezittin
gen .— was een hertog van Gelre een voortdurend gevaar, zolang 
hij niet onderworpen of op vreedzame weg in de eigen invloed
sfeer was opgenomen. Chièvres wilde zich tevreden stellen met 
een regeling, waarin Karel van Gelre volledige vrijheid van 
handelen behield. Om practische redenen kon hij evenmin als zijn 
voorgangster onrust in de Nederlanden tolereren; zijn benade
ring van de Gelderse kwestie week daarom schijnbaar niet van 
de tot nu toe gevolgde gedragslijn af. Maar de achtergrond van 
zijn streven was niet een blijvende regeling, zoals Margaretha die 
zich had gedacht; het ondanks alle schendingen niet vervallen 
bestand werd alleen als zodanig beschouwd en niet volgens de 
aanvankelijke bedoeling als voorbereiding tot een blijvende over
eenkomst gebruikt. Vooral is het opmerkelijk, dat Chièvres wel 
een verdrag met Karel van Gelre wenste, maar niet bereid was 
tot territoriale concessies, evenmin als in 1506. 

Deze politiek werd nu in practijk gebracht, maar voorlopig 
bepaalde Chièvres zich — op naam van Karel van Oostenrijk — 
tot de poging het geschil over Friesland, waar zijn vorst zijdelings 
bij betrokken was, tot een oplossing te brengen. Een eerste maat-
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regel was het zenden van Johan van Borre naar Karel van Gelre. 
Op 23 januari 1515 bracht deze gezant de hertog het verzoek 
over, Friesland te ontruimen. Karel van Oostenrijk wilde graag 
aannemen, dat het in Gelre niet bekend was dat ook George van 
Saksen in het bestand was opgenomen; het Gelderse optreden in 
Friesland tegen de Saksische hertog was dus geen bewuste be
standsschending. Borre bracht nu ter kennis van Karel van Gelre, 
dat Friesland tot het erfdeel behoorde van Karel van Oostenrijk, 
omdat het land weliswaar eens aan Albert van Saksen was ver
pand, maar nu weer aan Habsburg was afgestaan. Met deze 
bewering liep Borre vooruit op de gebeurtenissen; misschien 
bestond de mogelijkheid Friesland terug te kopen, wel, maar pas 
op 19 mei 1515 droeg George van Saksen zijn rechten over aan 
Karel van Oostenrijk. Wanneer deze toch mee wilde praten in de 
Friese kwestie, was een dergelijk standpunt een eerste vereiste. 
Karel van Gelre, verklaarde Borre, had in Friesland geen recht 
van spreken, omdat hij „aucun droit, action ou querelle" bezat. 
Karel van Oostenrijk bood zijn bemiddeling aan in een eventueel 
geschil tussen Saksen en Gelre1 2), Karel van Gelre voelde zich 
krachtig genoeg om dit gematigde ultimatum uitdrukkelijk van de 
hand te wijzen. Krachtens oeroude privileges was Friesland alleen 
God en de keizer onderdanigheid verschuldigd. In hun onafhan
kelijkheid bedreigd, hadden zij hun goede buurman de hertog van 
Gelre te hulp geroepen en als beschermer gehuldigd. „Ainsi a 
droit sur eulx et nul autre". Ook was zijn volharding een eis van 
zelfverdediging, omdat Karel van Oostenrijk en George van 
Saksen in overleg hun wensen vervuld wilden krijgen door een 
directe aanval op Gelre zelf. Er kon dus geen sprake van zijn, 
Friesland op te geven. Voor de aangeboden bemiddeling was hij 
ten zeerste erkentelijk, maar helaas was het Karel onmogelijk als 
dienaar van de koning van Frankrijk zonder diens toestemming 
besprekingen dienaangaande te openen, hoe graag hij dit ook 
wenste 1 2 ) . 

Met dit ontwijkende antwoord had de hertog het resolute op
treden van het nieuwe bewind gepareerd door de verantwoorde
lijkheid voor zijn handelingen van zich af te schuiven en boven
dien de Bourgondische regering de verkeerde weg te wijzen. De 
oplossing van de Gelderse of de Gelders-Friese kwestie lag niet 

) Audiëntie, port., nr. 1506. 
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in Frankrijk, dat zijn bondgenoot nooit geheel zou willen op
geven en Karel van Gelre was sterk genoeg om zich weinig van 
de licht uitgeoefende druk aan te trekken. Deze misrekening was 
van Chièvres, altijd meer op Frankrijk georiënteerd, eerder te 
verwachten dan van Margaretha, die uit een lange reeks teleur
stellingen geconcludeerd had, dat het nutteloos was Franse be
middeling in te roepen. 

Met frisse moed begon Chièvres aan deze dwaaltocht, die 
lange jaren van vruchteloze onderhandelingen tot gevolg zou 
hebben. Op 1 januari 1515 was Lodewijk XII overleden en op
gevolgd door Frans I. Met deze jonge koning was een overeen
komst gewenst in de vorm van een huwelijk van Karel van Habs-
burg met Renée de France, jongere dochter van Lodewijk XII en 
dus een schoonzuster van de nieuwe vorst. Door deze verbintenis 
konden verschillende netelige problemen worden opgelost, ook 
het Gelderse vraagstuk. Een eerste instructie van 26 januari 1515 
droeg de gezanten op voor Karel van Oostenrijk de steun in te 
roepen van Frankrijk bij de herwinning van ,,son pays de Ghel-
dres, lequel messire Charles de Gheldres à tort, soubz le port et 
faveur qu'il a eu de feu le roy, a detenu et encoires tient"1 3). 
"Wilden de koning of zijn raadslieden in discussie treden over de 
rechten van de partijen over het betwiste hertogdom, dan moesten 
de Habsburgse gezanten een debat weigeren en slechts summier 
de aanspraken van hun meester uiteenzetten. Een aanvullende 
instructie van 1 februari herhaalde deze opdracht in scherper 
bewoordingen14). Frans I kreeg de gelegenheid aangeboden de 
schuld van zijn voorganger aan de usurpatie van Karel van Gelre 
uit te boeten door de Habsburgse herovering actief te steunen. 
W e r d dit geweigerd, dan was Franse neutraliteit een minimum 
eis, waaraan de Franse vriendschap echter niet moest worden 
opgeofferd. In deze opzet mag men de invloed van Margaretha 
vermoeden, bij deze besprekingen door Gattinara vertegenwoor
digd, maar Chièvres liet zich evenzeer gelden. In overeenstem
ming met zijn ideeën werden de Habsburgse voorstellen met 
weinig aandrang voorgedragen om Frankrijk niet te irriteren en 
daarom door Frans I ondubbelzinnig genegeerd. „A la résistance 
que nous demandions pour Gheldres, (Frans I) ne nous respon-

" ) Nég., II, nr. 8, p. 23. 
14) Ibidem, nr. 11, p. 32. 
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dist riens"1 5), schreef Gattinara op 14 februari 1515 aan Mar-
garetha. De besprekingen verliepen daarop geheel volgens de 
ideeën van Chièvres en op 24 maart werd het huwelijksverdrag 
gesloten. Over de voorgenomen aanval op Gelre werd niet meer 
gesproken. Integendeel, Frans I liet blijken dat hij de nuttige 
Gelderse bondgenoot niet wilde missen en deed hem als zodanig in 
een aanvullende lijst op 31 maart opnemen. Het verzoek van de 
gezanten Karel van Gelre zijn vijandelijkheden te doen staken, 
willigde hij in, mits de Habsburgse aanspraken werden bewezen. 
Maar hij weigerde zijn bemoeienis uit te stellen tot na de sluiting 
van een bestand of tot bemiddeling bij vredeshandel te Luik of 
elders. „Attendu qu'il (Karel van Gelre) est nomément comprine 
audit traictié, n'est besoing y fere autre chose' '1 0). W a t Gelre 
betreft, was het resultaat van de ambassade teleurstellend. 

De Habsburgse pogingen ondanks de Franse onwil met steun 
van Frans I de rust in Friesland te herstellen werden doorkruist 
door de stappen die George van Saksen aan hetzelfde adres 
ondernam om zijn gezag over Friesland te redden. Op 12 maart 
schreef hij aan Frans I, dat Karel van Gelre de oorlog in Fries
land beweerde te voeren uit naam van de koning van Frankrijk. 
Op grond van zijn rechtmatige heerschappij verzocht de hertog 
van Saksen dit optreden te doen beëindigen, ervan overtuigd dat 
deze bewering slechts een voorwendsel was 1 7 ) . Door een gezant 
liet George dit verzoek nader toelichten, in tegenspraak met de 
gelijktijdige Habsburgse betogen. De Saksische afgevaardigde 
had verklaard dat zijn meester „gouverneur perpétuel et vicaire 
perpétuel" van Friesland was in tegenstelling tot het tijdelijk 
karakter van het gubernatorschap, waarop de Habsburgse gezan
ten hun bemoeiingen gebaseerd hadden18) Het kostte de gezan
ten van Karel van Oostenrijk veel moeite de rechtmatigheid van 
de aanspraken op Friesland aan de Fransen aan te tonen. Geluk
kig koos Frans I hun partij en liet eind maart George van Saksen 
weten, dat hij op verzoek van de Habsburgse ambassadeurs een 
edelman naar Gelre zou zenden om op staking van de vijande
lijkheden aan te dringen totdat de kwestie langs gerechtelijke 
weg geregeld zou zijn i n ) . 

15) Ibidem, nr. 17, p. 55. 
16) Ibidem, nr. 29, p. 95. 
17) v. d. Bergh, III, nr. 224, pp. 114^-116. 
1S) Lanz, Corrcspondenz, I, nr. 21, pp. 41—42. 
1B) v. d. Bergh, III, nr. 225, pp. 116—117. 
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Nog een andere moeilijkheid moesten de Habsburgse gezanten 
overwinnen: Frans I wilde zijn Gelderse bondgenoot niet voor 
het hoofd stoten door hem van zijn Friese onderneming te doen 
afzien of de eenmaal begonnen oorlogshandelingen nu te verbie
den 1 8 ) . Met enige terughouding en alleen indien de Habsburgse 
rechten vaststonden, wilde de Franse koning optreden. Maar in 
dat geval zou hij Karel van Gelre dwingen zijn krijgsbedrijf te 
staken en welke aanslagen dan ook in de toekomst na te laten. 

Dit was krachtige taal en men achtte het daarom opportuun 
bij Karel van Gelre op forse wijze aan te dringen op staking 
van de oorlog in Friesland. Met dit doel werden de heer van 
Montfoort en Anthoine de Waudnpont op 6 april 1515 naar Gelre 
afgevaardigd20). Na een uiteenzetting van de Habsburgse 
rechtstitels verklaarden zij, dat Karel van Gelre tegen God, recht 
en rede Friesland wilde veroveren, waar „ses prédécesseurs η y 
demandèrent jamais riens, et qu'il n'y a droit, tiltre, couleur ne 
action quelconque, du moins qui puist estre vaillable". Karel van 
Oostenrijk wenste niets liever dan vrede en had hiertoe vriend
schap en een huwelijksverdrag met Frankrijk gesloten. Nu hij het 
verpande Friesland wenste in te lossen verzocht hij Karel van 
Gelre eveneens de vrede te bewaren. 

In een ongeduldig verlangen naar een snel succes was het 
centrale bestuur verder gegaan dan de besprekingen in Frank
rijk wettigden De grootste moeilijkheid bleef het Saksische 
standpunt dat Karel van Oostenrijk evenmin als Karel van Gelre 
rechten m Friesland had. Zolang deze kwestie niet was recht
gezet, weigerden de Fransen iets te ondernemen. Wel was een 
Frans edelman vertrokken om Karel van Gelre aan te manen de 
oorlog te staken, maar alleen op voorwaarde, dat George van 
Saksen eveneens de wapens zou neerleggen. Zo was de stand 
van zaken op 15 april 1515 2 1 ) . 

De moeilijkheden werden nog vergroot doordat Karel van 
Gelre zich beklaagde over het voornemen van Floris van Egmond, 
die „pour quelque querelle particulière" een legertje van 3 of 4000 
man had bijeengebracht voor de oorlog tegen Gelre in Friesland. 
Een pnvé-oorlog was niet de bedoeling: Floris werd na de Sak
sische overdracht van Friesland tot stadhouder benoemd. Maar 
nu dit in Gelre noch in Frankrijk officieel bekend was, was het 

20) Nijh , VI, 2, nr 746, pp 473-474 
21 ) Lanz, Corr, I, nr 23, pp 44—45 
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een goed voorwendsel de Habsburgse vredeswil in twijfel te trek
ken wegens het beweerde wangedrag van deze aanvoerder. Chiè-
vres werd daarom verzocht Floris van knjgshandelmgen te weer
houden 2 1 ) . 

Wonderlijk genoeg werd enige tijd later het bestaan van deze 
zelfde strijdmacht van Franse zijde gebruikt om aan de nadelige 
verplichtingen van het pas gesloten verdrag te ontkomen. De 
Franse koning trok zijn beloften, om Karel van Gelre te bewegen 
de vijandelijkheden te staken, in; hem was bericht, dat George 
van Saksen 3—4 000 lansknechten naar Friesland zou hebben 
gezonden. Tegen deze ontoelaatbare aanval zou hij zijn bondge
noot steunen met een voldoende aantal soldaten. Nog steeds 
prefereerde hij een vreedzame regeling, werd het ongelijk van 
Karel van Gelre bewezen, dan zou hij niet alleen de hertog tot 
vrede bewegen, maar hem zelfs dwingen onrechtmatige verove
ringen terug te geven-2). Het was een veeg teken, dat Frans I 
geen onvoorwaardelijke staking van de vijandelijkheden wilde. 
Van de Habsburgse desiderata, misschien herovering van Gelre 
met Franse steun en m ieder geval medewerking tot de ontruiming 
van Friesland, was bitter weinig terecht gekomen. 

Van Habsburgse zijde schikte men zich in de onvermijdelijk
heid van deze situatie, gevolg van de Franse terughoudendheid. 
Eindelijk slaagde men op 19 mei erin Friesland te verwerven, 
waarvoor men aan George van Saksen een aanzienlijk bedrag 
moest betalen, hoewel dit niet in verhouding stond tot de werke
lijke waarde van Friesland en evenmin gelijk was aan de som 
waarvoor Albert van Saksen dit gebied indertijd in pand had 
gekregen. Zo versterkt kon men op de Franse bemiddeling in
gaan en op 8 juni 1515 te Delft een bestand van vier maanden 
aanvaarden - J ) . Karel van Oostenrijk het opmerken, dat van een 
eigenlijke oorlog tussen hem en de hertog van Gelre nog geen 
sprake was geweest. Het verschil ging tussen de vorsten van 
Gelre en Saksen, in wiens plaats de aartshertog nu getreden was. 
Alle troepen, behalve de garnizoenen, zouden voor de duur van 
het bestand worden teruggetrokken. ledere partij zou zijn huidige 
bezittingen behouden. Het geschil zou onder Frans toezicht bin
nen de vier maanden van de wapenstilstand minnelijk geschikt of 
gerechtelijk geregeld kunnen worden. Dit verdrag zou op 12 jum 

2 2) Ibidem, I, nr 25, ρ 47. 
ж) Nijh , VI, 2, nr 766, pp 496-497 
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aans taande worden afgekondigd. He t behaalde resultaat kon 
nauwelijks een succes genoemd worden na de hooggespannen 
verwacht ingen waarmee de ambassade naar Frankrijk was ver
trokken en na de voorbarige aanmaning op 6 april j . l . gedaan. 
Bovendien betekende het verdrag op zichzelf nog niets; door het 
tijdelijk karakter was de uitwerking afhankelijk van de naleving. 
Een tweede phase in de Friese kwestie nam nu een aanvang. 

Al was aan de Bourgondische verwachtingen niet voldaan, dit 
begin scheen toch niet ongunstig: Karel van Gelre loste de moei
lijkheden van de nog steeds in Friesland aanwezige, maar afge
dankte Saksische soldaten, de Z w a r t e hoop, op door hen in 
F ranse dienst naa r Italië te voeren. Als kapitein generaal van alle 
lansknechten nam hij deel aan de Italiaanse expeditie van 
F r a n s I 2 *) . He t triomfantelijk einde van deze campagne, de veld
slag van Mar ignano , op 13 en H september, waardoor het F ranse 
bewind in Noord-I ta l ië hersteld werd, maakte hij echter niet 
meer mee. Hij had gemeend zijn land niet zo lang in de steek te 
kunnen laten, omdat hem het bericht bereikt had, dat de hertog 
van Kleef een aanslag op Arnhem in de zin had ^). Hoe onwaar 
schijnlijk dit voornemen ook was , voor de achterdochtige hertog 
was het aanleiding genoeg om terug te keren. He t bevel over zijn 
lansknechten liet hij over aan zijn luitenant T a v e n n e s 2 6 ) . W e l 
w a s het bestand, dat op 12 september ten einde liep met drie 
maanden verlengd, maar hij ver t rouwde zijn oude tegenstander 
Floris van Egmond, nu s tadhouder in Friesland niet. Bij de her
overing van zijn hertogdom had Karel van Gelre geleerd hoe hij 
de Habsburgse tegenstander moest aanpakken: een geleidelijke 
penetratie op het platteland, dat Floris bij gebrek aan troepen niet 
kon beschermen, isoleerde de steden. V o o r een langdurige be
legering van versterkte plaatsen was zijn macht niet sterk genoeg, 
maar evenals in Gelre kon hij op een deel van de bevolking 
rekenen; de mogelijkheid met Friese medewerking steden te ver
rassen bestond daarom ook hier. Deze beproefde tactiek paste hij 
nu in Friesland toe. V a n het bestand trok hij zich weinig aan. 
O p 22 juli 1515 moest Floris van Egmond de inwoners van 
Ops te r land reeds uitnodigen de Gelderse bestandsschendingen 
aan het te melden 2 7 ) . 

24) Du Bellay, p. 61. Zie ook: Kalsbeek, pp. 104—105. 
a5) Lanz, Con·., I, nr. 26, p. 48. 
M) Ibidem, pp. 66-67. 
27) Nijh., VI. 2, nr. 770, p. 499. 
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Het kwam de hertog goed van pas, dat Frans I weinig haast 
had gemaakt met de bespreking van de Friese kwestie; op 23 sep
tember 1515, toen de termijn, aan deze schikking gesteld, reeds 
verlopen was moest Karel van Oostenrijk de Franse koning aan
manen ,,y vouloir avoir bon regart et mettre une fin audite affaire 
de Frize le plus tost que bonnement pourrez"2·'). Tevens wees 
hij op het feit, dat Karel van Gelre dagelijks de bij verdrag aan 
Habsburg toegekende rechten in Friesland schond. Frans I kon, 
nu de zaken zo duidelijk gesteld werden, niet minder doen dan 
een edelman naar Karel van Gelre en Friesland te sturen met het 
verbod nog iets tegen het verdrag te ondernemen. Een Franse 
commissie zou bovendien nog ter plaatse verlenging van het be
stand bemiddelen en ervoor zorgen, dat onrechtmatige veroverin
gen werden teruggegeven. Helemaal gerust was de centrale 
regering niet; Floris van Egmond kreeg de opdracht zich ten 
spoedigste naar Friesland te begeven en in de verdediging van 
Habsburgse steden en dorpen te voorzien. Maar toestemming 
meer soldaten aan te nemen, zoals hij had verzocht, kreeg hij 
niet, integendeel wel de aanmaning geen aanvallen te doen, zelfs 
al zou de tegenpartij beginnen, zonder overleg met Karel van 
Oostenrijk28). Dit was een eerste symptoom van het verschil in 
opvattingen tussen Chièvres en Floris van Egmond. Evenals 
tegenover Margaretha hield deze aanvoerder vast aan een krach
tig optreden tegen de Gelderse hertog, die hij maar al te goed 
meende te kennen. Ditmaal lag in het conflict tussen de ver-
zoeningsgezinde regering en de doortastende stadhouder het ge
lijk aan de kant van de laatste. In Gelre had hij slechts de steun 
gehad van een minderheid; in Friesland kon hij rekenen op een 
sterkere partij. Het is de vraag of Margaretha een evengroot ver
trouwen gehad zou hebben in de goede diensten van Frans I en 
in de betrouwbaarheid van Karel van Gelre. Voor Chièvres en 
zijn medestanders golden andere overwegingen; Floris sprak voor 
dovemansoren wanneer hij aan oorlog of aan krachtiger ver
dediging de voorkeur gaf. 

Nog in oktober kwam de bedoeling van Karel van Gelre duide
lijk aan het licht. Op 2 november 1515 schreef Anthoine de 
Waudripont, die voor de Friese zaken naar het Noorden was 
afgereisd, aan Karel van Oostenrijk, dat de hertog de Franse 

) Ambtenaren Centr. Bestuur, nr. 364 
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commissarissen had meegedeeld verlenging van het bestand alleen 
te wensen, indien hem het platteland van Friesland werd toege
kend -*) De Fransen ontkenden daarom dat het noodzakelijk zou 
zijn van de verdragsovertredingen in Friesland ter plaatse kennis 
te nemen 

De komende maanden waren door deze Gelderse voornemens 
in Friesland uitermate kritiek. Floris van Egmond hield met op dit 
gevaar bij de regering te signaleren in betogen, des te klemmen
der naarmate de Geldersen hun plannen duidelijker openbaarden 
Van de aanvankelijk stilzwijgende, maar met onopgemerkte pene
tratie op het platteland kwam het tot openlijke verklaringen aan 
de Friese staten „qu'il (Karel van Gelre) n'est délibéré de con
sentir la prorogacion de la trêve, mais moyennant leur ayde 
entendre à la reduction en son obéissance des villes de Leeuwar
den, Harlingen, Franeker et de la reste du pays de Frise"2 8) . 
De Gelders-Friese landdag te Sneek besloot onder invloed van 
deze hertogelijke boodschap gezanten naar Gelre te zenden om 
op de aangegeven wijze een einde te maken aan de Bourgon
dische bezetting, desnoods op eigen kosten En voor deze ver
gadering op 2 december 1515 uiteenging, nam zij het besluit 
vanuit Sneek Harlingen aan te vallen en te verbranden Gesterkt 
door deze geïnspireerde Friese stemming het Karel van Gelre 
overal bij plakkaat bekend maken, dat hij de Bourgondische 
troepen uit het land verdrijven zou, al kostte dit hem 100 000 
gulden, ja zelfs geheel zijn bezit29) De hertog beweerde dat 
Fions van Egmond hier op eigen gezag zonder opdracht van 
Karel van Oostenrijk was en als indringer verjaagd moest wor
den Het bleef niet bij woorden. Een zekere Janko Una ver
plichtte de bewoners van het Bildt de pacht uit handen van de 
Gelderse gedelegeerden te Sneek te komen ontvangen Leeuwar
den werd geblokkeerd en overal op het platteland oefenden 
Gelderse soldaten en Friese partijgangers terreur uit om de 
onderwerping aan de hertog te verkrijgen 

Tegen de succesvolle Gelderse penetratie moest krachtig wor
den opgetreden „Monseigneur", schreef Floris op 27 december 
1515, „je ne vous veulz conseillier la guerre, mais cognoissant 
que le pays est si duisable et que l'affaire desdits Gheldrois sont 
toutes traffiques et qu'ilz ne cherchent autre moyen de vous avoir 

->,,) Ibidem, nr 365 
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hors d'icy vauldroit mieulx que les enboutassiez hors que eulx 
vous" 2 8) . Voordat de Gelderse plannen zulke dreigende vormen 
aannamen, meende de stadhouder voor de herovering te kunnen 
volstaan met 500—1000 lansknechten. Later, toen het Gelderse 
gevaar toenam, verhoogde de stadhouder zijn verzoek tot 2000 
man. Het succes van deze onderneming was verzekerd, want 
belangrijke delen van Friesland waren Karel van Oostenrijk gun
stig gezind; alleen angst voor de Gelderse represailles weerhield 
hen van een openlijke partijkeuze. Men moest geen bestand met 
Karel van Gelre sluiten ,,car pour trêve qu'ilz font, ilz ne laissent 
à pillere et desrober; et se vous faictes trêve, ilz (de Bourgon
dische aanhangers) sont destruiz, mais vous pryent aussi de leur 
faire en brief une fin de ceste guerre" 2 9 ) . Aan dit verzoek werd 
kracht bijgezet door een reeks Gelderse bestandsschendingen op 
te sommen, onderdeel van hun politiek van penetratie met alle 
beschikbare middelen. Tenslotte moesten de garnizoenen ver
groot en vooral betaald worden. Anders ,,Γοη fera de ce pays 
comme de Gheldres qu'il se perdra par faulte de payement" ^ ) . 

Bij de centrale regering te Brussel stuitten al deze dringende 
verzoeken af op een zonnig optimisme over de situatie. „Les 
Gheldrois se jecteront eulx meismes ès hors de Frise par leurs 
robberies et mauvais gouvernement, attendu qu'ilz ne sont 
payez"2 8) . Men geloofde kennelijk de alarmerende berichten 
niet: in de goede wil van Karel van Gelre, zoals hij die aan 
Frans I betuigd had, stelde men een bijna grenzeloos ver
trouwen. Floris van Egmond hoefde zich werkelijk geen zorgen 
te maken over de uitlatingen op de landdag te Sneek. Aan de 
houding in Brussel lag ten grondslag, dat men Frankrijk vooral 
niet wilde verontrusten door een Friese oorlog. De regering 
stelde zich tevreden met de volmaakt nutteloze aanbeveling van 
Frans I aan Karel van Gelre, op 9 november, dat de hertog hem 
een ,,singulier plaisir" zou doen door de vrede te bewaren, een 
dagvaart over de geschillen te aanvaarden en het bestand te ver
nieuwen 3 0 ) . De Franse koning was een verre en weinig betrouw
bare vriend en het Gelderse opdringen ging onverminderd voort. 
Floris moest genoegen nemen met een papieren oorlog van weinig 
doeltreffende verbodsbepalingen. Vooral werd hem op het hart 
gedrukt niets te ondernemen, wat de vrede in gevaar kon bren-

30) Ib., nr. 346. 
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gen. Op deze manier werd de stadhouder elke mogelijkheid 
ontnomen het Gelderse opdringen te stuiten. Machteloos moest 
hij toezien, hoe het Bourgondische gezag op het platteland totaal 
verdween ,alle aanhankelijkheid van de trouw gebleven Friezen 
ten spijt. 

Pas in februari van het volgend jaar werden de centrale 
regering de ogen geopend door een uitgelekt Gelders plan om 
Grave te verrassen 3 1 ). Bovendien was de Zwarte Hoop ten 
getale van 6000 man uit Franse dienst in Gelre teruggekeerd. 
Aanvankelijk ontkend, bleek dit gerucht toch op waarheid te 
berusten 3 2 ). De bisschop van Utrecht waarschuwde Floris van 
Egmond op 12 maart 1516 dat Karel van Gelre tegen diens 
steden Buren, Leerdam en IJsselstein plannen koesterde 3 3 ). 
Een aanval in Brabant was een totaal andere zaak dan onrust 
in Friesland. De regering bleek nu overtuigd van de ernst van de 
situatie. De bisschop van Badajoz, afgezant van kardinaal Xime-
nez, regent van Spanje, omschreef deze veranderde stemming op 
8 februari 1516 aan zijn opdrachtgever ,,Οη craint des diffi
cultés de la part de duc de Gueldres, que les Français tiennent en 
réserve pour ces occasions, et qu'ils sont accoustumés de favo
riser, lorsque ils ont besoin de lui: il y a même peu de temps que 
ce duc voulut nous prendre une ville appelée Grave. Ses façons 
d'agir donnent ici de grands embarras. L'évèque (Badajoz) 
depuis il est à cette cour, a vu cinq des villes du pays tomber en 
son pouvoir. Il serait deshonorant pour un aussi grand prince que 
le nôtre, de ne pas s'opposer à de sembables usurpations, d'autant 
plus qu'il a autant de droits à la possession de la Gueldre, qu'à 
celle de la Flandre. L'évèque pense toutefois qu'il serait bien que 
le seigneur cardinal (Ximenez) et même le royaume fissent dire 
au prince de ne pas différer pour cela son voyage, et qu'ils lui 
donneroient plus tard les moiens de faire la conqête de la 
Gueldre" 3 1 ) . 

Zoals dit stuk reeds aanduidt, was Karel van Oostenrijk op
nieuw tot een hogere waardigheid geroepen. Op 23 januari 1516 
was Ferdinand van Aragon overleden en Karel was behalve 
koning van Castilië nu ook vorst van Aragon. Spoedig moest hij 
zijn nieuwe gebied bezoeken; het was op zijn minst ongewenst 

31) CRCRH, Ie serie, t. X, p. 14. 
32 ) Ambtenaren Centr. Bestuur, nr. 364. 
33) v. Asch van Wijck, II, nrs. 717-718, pp. 138-139. 
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een tegenstander als Karel van Gelre in de rug te hebben. Het 
was zeer welkom dat Spaanse trots, zoals uit het bovenvermelde 
rapport van de gezant te Brussel blijkt, een dergelijke oneervolle 
oppositie van een in hun ogen geringe hertog ontoelaatbaar achtte 
en de middelen voor de herovering van Gelre beschikbaar wilde 
stellen. 

Zover kon en wilde men nu ook weer niet gaan, maar einde
lijk werden voor Friesland krachtiger maatregelen genomen. Aan 
Floris van Egmond werd op 29 maart 1516 bericht dat maat
regelen werden genomen om de Gelderse aanvallen te doen op
houden 3 4 ) . Dit hield niet onmiddellijk de verdrijving van de 
Geldersen in, maar aanwerving van niet meer dan 300 lans
knechten en afkondiging van het verbod tot handel met de op
standige Friezen. Floris van Egmond voerde deze minimale 
verdedigingsmaatregelen uit tot tevredenheid van de regering, die 
desondanks angst toonde voor zijn al te grote voortvarendheid: 
op 10 of 12 april bedankte Karel van Oostenrijk Floris voor de 
ondernomen stappen, maar beperkte de diensttijd van de nieuw 
aangenomen huurlingen tot 2 weken en drukte de stadhouder op 
het hart vooral geen overtollige uitgaven te doen, т .п. door de 
werving van soldaten 3 4 ). De grensbewaking in Brabant, waar
schijnlijk bij het bedreigde Grave, werd georganiseerd. Het bevel 
werd overgedragen aan Wassenaar, nu de graaf van Nassau 
ongesteld was. 

Naast deze defensieve maatregelen verloor de centrale regering 
de mogelijkheid van een vergelijk niet uit het oog. Voorlopig 
kwam men op deze weg niet tot resultaten. De besprekingen 
over de Friese kwestie werden tot 1 augustus uitgesteld. Alleen 
de Groningse afgevaardigden waren merkwaardigerwijs niet in
gelicht en verschenen op de bepaalde datum in Noyon waar zij 
niemand aantroffen 3 5). Op 23 mei 1516 verklaarde Karel van 
Gelre aan de Franse gezant, de la Roche Biaucourt, bereid te 
zijn op 1 augustus zijn gezanten te Noyon te doen verschijnen, 
mits hem in de tussentijd geen schade werd berokkend 3 ( i ) . Ge
beurde dit toch, zoals het gedrag van de Habsburgse bevelhebbers 
deed vermoeden, dan kon men niet zeggen, dat Karel van Gelre 
het bestand tijdens het uitstel had geschonden. Represailles waren 

•'l4) Ambtenaren Centr. Bestuur, nr. 364. 
3 5 ) Nijh., VI, 2, nr. 794, pp. 522-523 . 
^ 0) Ambtenaren Centr. Bestuur, nr. 347. 
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dan gewettigd. Karel van Oostenrijk, aan wie deze verklaring 
werd overgebracht, antwoordde hierop dat niet hij, maar Karel 
van Gelre de wapenstilstand verbroken had en haalde verschil
lende voorbeelden aan :" !). Toch zou ook hij gezanten naar Noyon 
afvaardigen en bood zelfs aan zijn troepen uit Friesland terug 
te trekken, mits de hertog van Gelre dat ook deed. „Autrement 
icellui seigneur Roy catholique désire que le Roy trèschrestien 
habandonne mondit seigneur de Gheldres et ne prendre de mau
vaise part, si icellui seigneur Roy catholicque garde et defiende 
son droit, comme est tenu de faire." Dit waren nieuwe en voor 
Gelre onheilspellende geluiden. 

Een andere ongunstige omstandigheid voor de Gelderse zaak 
was de aankomst in 1517 van Philips van Bourgondië als bisschop 
van Utrecht, voor wie Frederik van Baden plaats had gemaakt. 
Voor Karel van Gelre was het onaangenaam deze vroegere tegen
stander, eens Habsburgs stadhouder van Gelre. nu tot buurman 
te krijgen met de duidelijke taak van wachter aan zijn Gelderse 
grens. In Gelre was men vroeg ingelicht over deze plannen: op 
29 mei vaardigde de hertog zijn gezanten af naar de staten van 
het Nedersticht om opheldering over de voorgenomen afstand te 
vragen3 7) . Ook Karel van Oostenrijk machtigde op 6 juni een 
tweetal gezanten, Horne en Waudripont, om deze aangelegen
heid met de staten van Utrecht te bespreken :!8 ). Tot zijn opluch
ting vernam Karel van Gelre op 3 juli 1516 van de staten van 
Utrecht, dat bisschop Frederik hun had toegezegd niets in deze 
materie te zullen ondernemen zonder hun toestemming. Maar alle 
pogingen de voor de staten van Utrecht én voor de hertog onge
wenste vervanging van de bisschop te voorkomen waren tever
geefs: de Bourgondische regering stelde de staten voor een fait 
accompli, waaraan zij niets konden veranderen 3 9 ) . 

Het zwaartepunt lag nog steeds in Friesland. Karel van 
Oostenrijk had eindelijk de wensen van Floris van Egmond 
vervuld: begin juni was een leger onder leiding van de graaf van 
Nassau en de heer van Wassenaar in Friesland geland. Deze 
strijdmacht kwam net op tijd om een Gelderse campagne tot staan 
te brengen. De tegenpartij had hierbij Dokkum hernomen. Nu de 

37) v. Asch van Wijck, II, nr. 721, pp. 139-140. 
88) Ib., nr. 729, p. 144. 
3") R. R. Post, Geschiedenis der Utrechtse bisschopsverkiezingen, 

p.p. 183-188. 
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Bourgondische troepen waren aangegroeid tot een leger te velde, 
trokken de Geldersen zich terug in de steden. Dokkum verwis
selde wederom van eigenaar, zodat het Gelderse gebied beperkt 
werd tot Sloten, Sneek en Bolsward. Maar de langverwachte 
steun was niet genoeg: Floris slaagde er niet in Sneek en Bols
ward in te nemen en moest het beleg opbreken. Zijn optimistische 
bewering uit 1515, dat hij met 1000 of zelfs 500 soldaten de 
Geldersen zou kunnen verdrijven was niet gegrond gebleken. 
Erger nog was het dat de verovering niet werd doorgezet. Nu 
de Bourgondische macht het overwicht had gekregen in Fries
land, zocht de centrale regering opnieuw de veiliger geachte weg 
van een verzoening onder Franse bemiddeling. 

2. „La voye amyable": Chièvres zoekt vrede met Karel van 
Gelte, augustus 1516—juli 1517. 

Voor Chièvres was de Gelderse kwestie verbonden met de 
verhouding tot Frankrijk. De kwetsbare Zuidgrens van de Bour
gondische Nederlanden maakte vrede met Frankrijk dringend 
noodzakelijk. De verwoestingen waaraan de grensgebieden in 
de toekomstige oorlogen tegen Frankrijk bloot zouden staan, be
wijzen de juistheid van dit inzicht. Grotere belangen dan Fries
land stonden op het spel; trouwens, Chièvres was nog steeds de 
mening toegedaan dat de Franse vriendschap de mogelijkheid 
zou openen ook deze gebieden onder Bourgondisch gezag te 
plaatsen. Het had er alle schijn van dat de succesvolle campagne 
in Friesland alleen bedoeld was als een krachtig argument voor 
de komende besprekingen. In dezelfde brief waarin Chièvres aan 
de grootmeester de Boisy, een van de leidende figuren in de 
Franse politiek, het militaire optreden in Friesland berichtte, werd 
meer aandacht geschonken aan de vredesonderhandelingen40). 
De Friese kwestie was op zich zelf niet belangrijk, meende 
Chièvres. Als de gevolgen niet zo ernstig waren, dan zou hij er 
niet zoveel aandacht aan besteden. Maar de kwade wil van Karel 
van Gelre dreigde de vriendschap tussen Frankrijk en Habsburg 
te bederven; daarom moest deze kwestie uit de wereld geholpen 
worden. „Car par ce ledit seigneur Roy mon maistre seroit en 

40) Bibliothèque Nationale, ms. franca s, 2964, fol. 9; verkort weergegeven 
in Busken Huet en van Veen, nr. 70, p. 12, maar verkeerd gedateerd op 
1517. Blijkens de inhoud moet het jaartal 1516 zijn. 
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bonne paix avec tout le monde, qui est la chose à quoy j 'ay toute 
ma vie le plus labouré et traveillié." Deze verklaring geeft het 
hoofdmotief van de politiek van Chièvres aan; de verwerving 
van Spanje was een reden te meer in zijn ogen om in deze ziens
wijze te volharden. Evenals in 1504 de opvolging in Castilië aan
leiding was voor Philips de Schone om verzoening met Frankrijk 
na te streven, was het nu zaak de machtige vorst, wiens konink
rijk tussen de beide Habsburgse vorstendommen gelegen was, 
te vriend te houden. Nu wordt ook duidelijk waarom Floris van 
Egmond in de afgelopen maanden pas troepen gekregen had voor 
een oorlog in Friesland, toen het gerucht van de voorgenomen 
aanslag op een Brabantse stad de alarmerende berichten van de 
Friese stadhouder bevestigd had. 

Bij de aanvang van de onderhandelingen bleek de vriendschap 
maar van een kant te komen. Indien Chièvres dacht met Franse 
steun de Gelderse hertog uit te schakelen, dan kon hem de ver
klaring van de Franse gezanten bij de voorbesprekingen te 
Noyon, in augustus 1516, waarschuwen. De koning van Frank
rijk had alles gedaan wat in zijn vermogen lag om de verplich
tingen van het verdrag van Parijs, 1515, na te komen en in onder
handelingen over een vrede in de Nederlanden te bemiddelen. 
Maar het was hem niet gebleken, ,,que ledict seigneur de Guel-
dres ayt faict aucune chose contre et au préjudice de ce que 
ledict seigneur avoit promis audict traicté de Paris" 4 1) . Terecht 
had Floris van Egmond, op 9 december 1515, gewezen op de 
noodzaak de Franse bemiddelaars niet alleen in Brussel en Gelre 
te woord te staan, maar hen ter plaatse de toestand in Friesland 
te laten onderzoeken42); dit had Chièvres overbodig geacht. Het 
verdrag van Noyon van 13 augustus 1516 nam dus wel alle 
wrijving tussen Frankrijk en de Nederlanden weg, maar besten
digde het bestaan van de Gelders-Friese kwestie. De onwillige 
Franse houding in deze aangelegenheid was zeker niet bevorder
lijk voor een definitieve oplossing van de moeilijkheden. 

Bovendien kon Frans I, zelfs al had hij het gewenst, evenmin 
als Lodewijk XII veel doen ten gunste van Karel van Oostenrijk: 
de hertog van Gelre behandelde zijn koninklijke beschermer even 
opportunistisch als zijn Bourgondische vijanden. Het was niet in 
zijn belang de Franse bemiddeling af te wijzen nu de Bourgon-

) J. Barillon, Journal, I, p. 231. 
) Ambtenaren Centr. Bestuur, nr. 365. 



246 GELRE EN HABSBURG 

dische regering in Friesland getoond had waartoe zi) in staat 
was, maar de aanstaande arbitrage zou hij in zijn eigen voordeel 
gebruiken. Nog vóór het verdrag van Noyon gesloten was, ver
klaarden de Gelderse en Habsburgse gezanten hun geschil aan 
de uitspraak van Frans I te zullen onderwerpen „pour le faire 
vuider par expédient et voye amyable se faire se povoyt" **). Vóór 
29 september a.s. moeten beide partijen alle bewijsstukken voor
leggen aan de gecommitteerden, die de Franse koning daartoe 
zou aanwijzen. 

Karel van Gelre had inmiddels door zijn dienaar Hesdart 
Frans I over zijn positie ingelicht. Een Franse gezant de la 
Motte, die ter plaatse de toestand had opgenomen zou deze infor
maties aanvullen. Helaas bestaan er geen aanduidingen over de 
inhoud van de gedane mededelingen buiten deze brief van 
15 augustus 1516, waarin slechts de komst van deze boodschap
pers wordt aangekondigd41). 

Onder deze bedrijven door werden de Nederlanden opge
schrikt door een Gelderse aanval op Holland, waarvan het onge
lukkige stadje Nieuwpoort tegenover Schoonhoven, bij de 
Gelderse grens, op 10 augustus het slachtoffer werd. Op zichzelf 
was deze plundertocht niet zo belangrijk, maar als symptoom 
verdiende hij wel de belangstelling, die het in zijn tijd onmiddel
lijk wekte. Hendrik van Nassau, stadhouder van Holland, viel 
de plunderaars aan met een aanzienlijke strijdmacht. Gedesavou
eerd door Karel van Gelre, die geen represailles of openlijke 
oorlog wenste, werden de gevangen Gelderse ruiters als straat
schenders terechtgesteld. Deze krijgstocht was het eerst bekende 
wapenfeit van Maarten van Rossum, die door zijn doortastend 
optreden aan het lot van zijn wapenbroeders wist te ontkomen. 
Karel van Gelre rekende op 27 oktober 1519 met hem zijn soldij 
af en andere onkosten, gemaakt „as onse ruytere in der Nypoirt 
t o e g e n . . . " 4 6 ) . Dat de hertog deze aamal wel degelijk gewild 
had, al ontkende hij ook alle voorkennis, staat zodoende vast; het 
doel van deze ondoordachte overval blijft duister. Het bleef een 
losstaand incident en had geen verdere gevolgen, behalve voor 
de onfortuinlijke Gelderse ruiters. 

Karel van Gelre werd op Frans verzoek in de vrede van Noyon 

4 3) Ib., nr. 357. 
4 4) Bibl. Nationale, ms. français, 2960, f. 49; Busken Huet, nr. 78, p. 15. 
',r·) Nijh, VI, 2, nr. 981, p. 646. 



GELRE EN HABSBURG 247 

opgenomen; op 11 september kondigde Frans I dit aan de hertog 
aan 4 6 ) . Indien hij toetreding wenste, kon hij dit voornemen 
binnen 8 maanden aan Karel van Oostenrijk bekend maken. Op 
deze basis kon men nu proberen de afwijkende standpunten tot 
elkaar te brengen. 

In de eerste plaats kwam aan de orde de procedure van het 
parlement van Parijs over de Friese kwestie. Op 16 september 
wees Frans I twee raadsheren uit dit hof aan als rapporteurs 
over de verschillende rechtstitels'*'). Op 29 september liet Karel 
van Gelre de bewijsstukken overhandigen48). Een Gelderse 
memorie voor de Franse commissarissen zette de rechten van 
Karel van Gelre nader uiteen 4 t )). De Friese vrijheid, door keizer
lijke gunst verleend, was door eigen gezag gehandhaafd tot 
Albert van Saksen en na hem zijn zoon als z.g. administrateurs 
van Maximiliaan ten tonele verschenen. In zijn rechten beknot, 
riep het Friese volk Karel van Gelre te hulp en aanvaardde hem 
tot dank voor zijn bevrijding vrijwillig als beschermer. Een weer
legging van alle Bourgondische aanspraken, volgens welke Karel 
van Oostenrijk hier was verschenen als ,,défendeur" van zijn 
van zijn voorgangers, besloot dit betoog. 

Op 8 oktober werd de eerste phase van de besprekingen afge
sloten met de verklaring van het parlement van Parijs, dat alle 
stukken nu waren overgelegd30). Op 11 oktober vond de eerste 
zitting in deze zaak plaats. Reeds in de aanvang waren er for
mele moeilijkheden, voornamelijk door het Habsburgse standpunt. 
De Bourgondische pleitbezorger Bochard betoogde, dat Karel 
van Oostenrijk hier was verschenen als „défendeur" van zijn 
rechten op Friesland en dat Karel van Gelre als „agresseur et 
défendeur" moest worden aangemerkt50). Als zodanig wilde 
Bochard slechts een minnelijke schikking door Franse bemidde
ling; alleen wanneer deze poging zou mislukken, kon men de zaak 
voorleggen aan „la justice là et ainsi qu'il appartiendra". Tot een 
dergelijke procedure hadden de Bourgondische en Gelderse ge
machtigden dan ook op 6 augustus 1516 te Delft besloten in 
dezelfde bewoordingen, die Bochard nu op 11 oktober te Parijs 
herhaalde: „ . . . appointer des difficultés qui pourroient estre 

46) Ib., nr. 811. p. 533. 
« ) Ib., nr. 814, p. 535. 
№) Ib., nr. 815, p. 536. 
4 0 ) Ambtenaren en centr. bestuur, nr. 354. 
6 0 ) Wenen, DD 238, f. 50-f. 62. 
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entre icelluy seigneur prince (Karel van Oostenrijk) et mondit 
seigneur de Gheldres touchant ledit pays de Frise, par expédient 
et voye amyable, si faire se peut, sinon par la justice là et ainsi 
qu'il appartiendra"31), d w z in deze interne njkskwestie zeker 
niet voor een Frans gerecht, maar uitsluitend voor een njks-
instantie. Door een zeer verdraaide interpretatie van het verdrag 
van Noyon handhaafden de Gelderse gezanten de eis, dat Frans I 
niet alleen bemiddelaar maar ook rechter in dit geschil zou zijn. 
Het parlement van Parijs verschoof de moeilijkheid en conclu
deerde dat beide partijen schriftelijk hun betogen moesten in
dienen en stelde de volgende dagvaart op 20 november te Brussel 
vas t 5 2 ) . Op een Gelders verzoek van 22 oktoberг'· ,), werd Kame-
rijk verkozen als een neutraler plaats en op 11 november 1516 
gaf Karel van Oostenrijk een vnjgeleide aan hertog Karel en zijn 
gevolg om zich naar deze plaats te begeven 3 3 ). De vorst ging 
echter niet persoonlijk ter dagvaart op 15 november machtigde 
hij Arnold van Gruythuizen en Augustinus Aggeus om hem te 
vertegenwoordigen3 4). Over het verloop van de gevoerde be
sprekingen is niets bekend, men mag vermoeden uit het ontbreken 
van berichten dienaangaande, dat er geen uitspraak is gedaan, 
die immers stellig zou zijn vastgelegd. In de ingewikkelde en 
trage procedure was deze dagvaart een onbelangrijk incident, 
alleen het vermelden waard als symptoom van de geringe waarde 
van de uitzichtsloze bemiddeling; als laatste stuiptrekking van het 
plan tot arbitrage bepaalde het parlement op 11 maart 1517, niet 
al te vroeg, dat beide partijen op eigen kosten de bewijsstukken 
van de ander mochten laten copieren r ' 5 ) . Hierna werd het idee 
van Franse bemiddeling langs deze weg opgegeven omdat zich 
andere, betere middelen tot een vergelijk hadden voorgedaan 

Een op zichzelf staand feit was een verzoek van de hertogen 
van Kleef en Guhk, nu vader en zoon, aan de keizer om be
lening voor Karel van Gelre met het hertogdom 3 C ) . Louis Maro-
ton, secretaris van Maximihaan, schreef op 12 december 1516 

5 1 ) Nijh , VI, 2, ρ 497 
5 2 ) Nijh , VI, nr 820, ρ 537 
5 3 ) Ibidem, nr 824, ρ 540 Nijhoff noemt in het weergegeven regest de 

koning van Frankrijk als de uitvaardiger van deze oorkonde, aangezien het 
stuk echter gedateerd is , en nostre ville de Bruxelles moet deze identificatie 
o p een misverstand berusten 

5 4 ) Ibidem, nr 825 ρ 541 
3 5 ) Nijh , VI. 2, nr 837, ρ 549 
5 U) A Walther, D l e Anfange Karls V , ρ 246 
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over deze stap: „ . . . semble à monseigneur de Gurce et au 
Cardinal de Syon, que en ce faisant messeigneurs les gouver
neurs (Chièvres en Sauvage) se pourraient constraindre à vou-
lenté". Wel waren de rollen omgedraaid, nu Chièvres bezwaar 
maakte tegen het verlenen van een gunst aan Karel van Gelre, 
waar de keizer niet afwijzend tegenover stond. W a s het de be
doeling van beide hertogen Karel van Gelre, die een gevaarlijke 
buurman was, vriendelijk te stemmen en af te houden van een 
aanval op hun landen? Op dit doel was immers hun politiek in 
deze jaren gericht; het verzoek aan Maximiliaan om Karel van 
Gelre op genoemde wijze tegemoet te komen blijkt geen verder 
gevolg gehad te hebben37). 

Ook naar andere zijde oefende Karel van Gelre zijn invloed 
als zelfstandige macht in de Nederlanden uit. Op 13 december 
1516 schreef hij zijn bezwaren tegen de nieuw benoemde bisschop 
van Utrecht aan de staten van het Nedersticht 5 8 ) . Philips van 
Bourgondië was immers zijn uitgesproken vijand. Ook voor het 
Sticht betekende deze overdracht van het bisdom een schending 
van hun privileges. Karel van Gelre bood als goede buurman aan 
deze rechten te helpen beschermen, maar voegde er onmiddellijk 
dreigend aan toe: ,,Ind soe oer U.L. boven dysse guetlick be
geerte inde abendonck mijns G.H. dyssen vorgenoempt Her 
Philips off eynen anderen der sijnre genaden suspect were, 
keyssen off setten wurden, dar konde mijne G.H. uyt merken 
inde neyt anders gevoelen, dar dan sijne genaden sulx tot onwill 
inde spotte geslege, dar uyt sonder twijvell ongonst, kreich 
orloch inde grontlick verderffnyss dysser beider landen geboren 
of wurde, dat selve mijn G.H. leyver verhoet sage, als men sulx 
noch ter tijt wael verhoeden kan, so mijn G.H. neyt anders 
van U.L. begert dan goede fruntscap inde naburscap to onder
halden etc." Ook de staten van het Nedersticht waren even 
weinig ingenomen met de buiten hen om aangewezen landsheer, 
maar desondanks verstandig genoeg om niet op het Gelderse 
aanbod in te gaan. Gelderse interventie zou waarschijnlijk 
Utrecht tot een slagveld voor Bourgondische en Gelderse troepen 
gemaakt hebben. 

In Friesland heerste intussen een gewapende vrede, herhaal
delijk geschonden door beide partijen. Een memorie van Gelderse 

57) O. Redlich, pp. 183-186. 
58) H. G. Kronijk, IV, (1848), pp. 12—17. 
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zijde met Bourgondische antwoorden 8 0) geeft een lange opsom
ming van op zichzelf onbelangrijke overvallen, afpersingen en 
andere incidenten. Alles bij elkaar een situatie, die de Bourgon
dische autoriteiten de opmerking ontlokte, dat openlijke oorlog 
beter was dan deze voortdurende Gelderse plunderingen. Ook 
al waren de Habsburgse aanvoerders niet zo onschuldig als hun 
verdediging doet voorkomen, toch waren deze inbreuken op het 
verdrag een uitvloeisel van de vertrouwde Gelderse politiek om 
langs deze weg het platteland in bezit te krijgen. W a t van 
Bourgondische zijde geschiedde, was waarschijnlijk niet meer 
dan een verweer met de gebruikelijke middelen, zoals ook de 
tegenstander die toepaste. De eigenlijke verliezer was de 
ongelukkige Friese boer, op wiens rug deze kwestie uitgevochten 
•werd. 

Dezelfde stand van zaken kan men ook afleiden uit de apologie 
van Karel van Gelre op 17 januari 1517 gericht tot Frans I 
gegeven 0 0) over de bestandsschendingen in Friesland, die Karel 
van Oostenrijk hem verweten had. Alle Bourgondische klachten 
waren ongegrond en leugenachtig. Karel van Gclre moest zich 
wel bewapenen om zijn „povre peuple" te beschermen. In Fries
land werd dagelijks het bestand tot zijn nadeel geschonden en 
de oorlogsdaden hadden zich nu ook tot Groningen uitgebreid. 
De graaf van Oost Friesland, die zich stadhouder noemde in dit 
gebied, had hierheen een bende van 2000 lansknechten gevoerd 
„faisant dommages inestimables". 

Een meer directe schending was in januari 1517 de Bourgon
dische inneming van Bolsward, door de bezetting overgeleverd 6 1 ) . 
Dit succes was geen opzet, maar een toevallige kans, die niet 
ongebruikt was gelaten. Waren de partijen tot dan toe min of 
meer in evenwicht geweest, sinds de versterking van de Bourgon
dische strijdmacht een jaar geleden, van nu af aan begon Karel 
zijn greep op Friesland te verliezen. Dit besef leidde tot een be
langrijke kentering in de Gelderse houding 

Op 20 januari 1517 machtigde hertog Karel Quynon en Faul-
quier over de geschillen aangaande Friesland te onderhandelen 
en tegelijk ook de gehele Gelderse kwestie definitief te regelen 0 2 ) . 

5 Я ) Ambtenaren Centr. Bestuur, nr. 353. 
0 0 ) Hulshof, LXII, pp. 146—147; in regest bij Busken Huet, nr. 72, p. 13. 
β 1 ) Nijh.. VI. 2, LVIII. 
e 2 ) Ibidem, nr. 832, p. 545. 
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Op verzoek van Frans I verklaarde de hertog zich bereid de 

„gerechticheyt" van Friesland af te staan. Als tegenprestatie 

moest Karel van Oostenrijk afstand doen van zijn aanspraken 

op Gelre en verder nog Grave, het land van Kuik met stad en 

heerlijkheid Montfort overdragen. Tot een dergelijk offer was 

men van Habsburgse zijde waarschijnlijk wel niet bereid; over 

dit Gelderse aanbod wordt niets meer vernomen. 

Karel van Gelre gaf zijn toenaderingspogingen niet op. Op 

25 maart 1517 werd allereerst te Utrecht een wapenstilstand ge

sloten tot 6 mei, op zichzelf een overbodige maatregel want 

officieel was de vrede van Noyon nog van kracht. Maar zodoende 

werd een nuttige atmosfeer geschapen voor de bespreking van 

een huwelijksplan tussen Catharina van Habsburg en Karel van 

Gelre, in maart te Utrecht ingediend door Gelderse gezanten 0 3 ) . 

De voorwaarden waren simpel: 

1. Karel van Oostenrijk zou afstand doen van alle aanspraken 

op Gelre en van het feitelijke bezit van alle Gelderse 

plaatsen en streken, die nog onder zijn gezag gebleven 

waren. Bedoeld waren met deze laatste omschrijving Kuik, 

Grave en Montfort, ook in bovengenoemde ruil tegenover 

Friesland vermeld. 

2. Omdat Karel van Gelre door de verwoesting van de oorlog 

verarmd was, werd verzocht aan Catharina een bruidsgift, 

passend voor een vorstin van haar stand, mee te geven. 

3. Afstand van Friesland werd verondersteld. Karel van Oos

tenrijk zou in dat geval toch een stadhouder nodig hebben. 

Het scheen de Gelderse gezanten billijk, dat Karel en 

Catharina dan tot erfgubernatoren werden aangewezen 

namens Karel van Oostenrijk. Indien uit het huwelijk geen 

kinderen geboren werden, dan zou na het overlijden van 

Karel van Gelre Friesland terugkeren onder het huis Habs-

burg. 

Dit voorstel, een uitwerking van het aanbod van 20 januari 

1517, stelde nog zwaardere eisen; hoewel een blijvende vrede 

met Gelre door dit huwelijk verzekerd werd, bleef het nog onaan

vaardbaar, te meer omdat artikel 3 verband legde met de apart 

te bespreken verkoop van Friesland. Ook dit plan kwam niet 

verder dan dit eerste stadium. 

ω ) Wenen, DD 238. f. 217-v. 217. 
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Zelfs de sterkere garantie van een huwelijksband, een gelief 
koosde handelwijze in het kinderrijke Habsburgse huis, over 
tuigde de Habsburgse diplomaten niet van de noodzaak meer dan 
de Friese kwestie te regelen. Zij lieten zich door de Gelderse 
suggesties niet afbrengen van het voorstel, in Kamerijk, waar
schijnlijk reeds in februari 1517, gedaan. — Quyon en Faulquier 
waren immers op 20 januari als gezanten gemachtigd0-) — dat 
Karel van Gelre tegen betaling van 120.000 gouden Philipsgulden 
Friesland zou ontruimen e*). Op 7 april vond een nieuwe samen
komst in tegenwoordigheid van Franse gezanten te Kamerijk 
plaats. De Bourgondische gemachtigden bleven vasthouden aan 
het genoemde bedrag, waarvan 20.000 gulden onmiddellijk be
taald zou worden en in termijnen telkens 12.000 gulden. Deze 
regeling kwam de Geldersen onbevredigend voor; zij verlangden 
een onmiddellijke uitkering van 30.000 Philipsgulden. Pas hierna 
zouden de Gelderse troepen worden teruggetrokken. Binnen een 
jaar na het verdrag moest nog eens ƒ 10.000 voldaan zijn. Borgen 
voor de financiële verplichtingen waren de steden 's-Hertogen-
bosch, Amsterdam, Enkhuizen en Gorcum. Tenslotte eisten 
Quynon en Faulquier amnestie voor alle Geldersgezinde Friezen 
Nu men hier niet verder kwam, werd de kwestie verwezen naar 
de vorstelijke opdrachtgevers. De Bourgondische gezanten wilden 
bovendien niet verder onderhandelen indien de Geldersen geen 
uitgebreider volmacht konden overleggen. 

Karel van Gelre was niet ontevreden met het bereikte resultaat 
en instrueerde zijn gezanten op 16 april 1517 het verdrag in 
principe te accepteren05). Hiertegenover stelde hij aanzienlijk 
zwaarder voorwaarden aan de afwikkeling van de betaling en 
waarschuwde om zijn eisen kracht bij te zetten, dat nog enkele 
dagen voor de wapenstilstand bijna alle Friezen tegen dit verdrag 
bezwaar maakten en verklaard hadden „qu'ilz aymeroyent myeulx 
estre au turcque que audit roy catholicque", d.w.z. de koning van 
Spanje. In een toevoegsel werden de oorspronkelijke bepalingen 
weer verzacht. Indien de onderhandelingen zouden vast lopen 
op financiële moeilijkheden, konden zijn gezanten genoegen 
nemen met de aangeboden ƒ 120.000, in jaarlijkse termijnen van 
ƒ 20—15.000 te voldoen. Als uiterste minimum mochten zij zelfs 
gaan tot ƒ 30.000 ineens en ƒ 10.000 per jaar. Dit gemaichandeer 

U1) Nijh., VI, 2, nr. 838, pp. 551-554. 
аг') Ib., nr. 839, pp. 554—556. 
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doet weinig sympathiek aan, zeker indien het waar is, dat de 

meeste Friezen liever Turks dan Spaans waren. Voor Karel van 

Gelre waren Friesland en de Friese vrijheid niet de hoofdzaak. 

Het ging hem in de eerste plaats nog steeds om het bezit van zijn 

eigen hertogdom. 

Voordat op deze punten overeenstemming was bereikt, werd 

het plan op de achtergrond geschoven door de Bourgondische 

wens niet alleen de Friese maar de gehele Gelderse kwestie te 

regelen. De Bourgondische gezanten opperden op 11 mei 1517 

te Antwerpen naar recent Gelders voorbeeld (cf. p. 251) een 

huwelijksprojectββ). De uitgezochte huwelijkskandidate was een 

niet nader aangeduide „fille de Brandembourg". Wie dit is ge

weest, is niet na te gaan door het grote aantal huwbare dochters 

in het huis Brandenburg: Frederik V had dit jaar 4 en Johan 

Cicero 3 dochters, die in aanmerking kwamen 0 7 ) . De voor

waarden waren in hoofdzaak gelijk aan de artikelen van 

vroegere plannen: Bourgondische afstand van Gelre, belening 

door de keizer, een jaargeld, ditmaal van ƒ 12.000 en wederzijdse 

leenrechtelijke verplichtingen. Enige verschillen waren er ook: 

Karel van Gelre zou de belening ontvangen in dezelfde vorm als 

zijn voorvaderen, maar een zoon uit dit huwelijk zou achterleen

man van Brabant worden. Waren er alleen dochters, dan zouden 

zij „(des) biens loyaulx" en een passende bruidsschat ontvangen. 

Men mag aannemen, hoewel dit niet met zoveel woorden bepaald 

was, dat Gelre in dit geval aan Habsburg verviel. De eerder 

uitgesproken Gelderse wensen over de teruggave van de nu door 

Habsburg bezette gebieden werden niet vervuld: deze territoria 

zouden blijvend bij Brabant ingelijfd worden. Hetzelfde gold voor 

dat gedeelte van Gelre, dat de hertog van Kleef in bezit hield, 

met dien verstande dat de erfgenamen van Karel van Gelre 

hierop een gerechtelijke vordering behielden. Hoewel Anholt een 

rijksleen was, zou Karel van Gelre het als achterleen van Brabant 

ontvangen en daarna weer in achterleen aan de verdreven bezit

ter Jacob van Batenburg geven. Tenslotte zou de hertog Friesland 

tegen een redelijke vergoeding afstaan. Inhuldiging en bruids-

<*) Wenen, DD 234, f.71 ~v. 72. 
0 7 ) W . K. von Isenburg, Stammtafeln zur Geschichte der europäischen 

Staaten I, pp. 61 ~-62. Het ontwerp te Wenen is het enige stuk over dit 
huwelijksplan; volgens mededding van de betreffende archivarissen bestaan 
in het Brandenburgisches Landeshauptarchiv noch in het Deutsche Zentral
archiv archivalia over deze aangelegenheid. 



254 GELRE EN HABSBURG 

schat van de Brandenburgse prinses werden summier geregeld. 
Bij deze aanbiedingen was de waarde die de belening en de 

formele erkenning van Karel van Gelre als hertog van Gelre in 
diens ogen bezat, overschat. Tegen de territoriale verlangens en 
de voor Friesland gevraagde prijs wogen deze voordelen niet 
op. Karel accepteerde deze oplossing in principe, maar gaf aan 
een andere inhoud de voorkeur. Voor alles wilde hij zijn hertog
dom onverkleind onder afdoende garanties erfelijk in de manne
lijke èn in de vrouwelijke lijn bezitten; het geringe jaargeld was 
alleen acceptabel indien de prinses zich onmiddellijk naar Gelre 
zou begeven. De afstand tussen de partijen was nog te groot; 
het ontwerp is nooit boven vage formuleringen uitgekomen. 
Waarschijnlijk werd de niet bij naam aangeduide hertog van 
Brandenburg zelfs niet benaderd0 7). 

Nu de verzoening was mislukt, nam de spanning weer toe; 
symptomen waren de verontrusting over de Gelderse bewapening 
en over de geringe Franse medewerking, erger nog de geheime 
steun door Frans I aan de hertog verleend, waarover de Habs-
burgse gezant in Frankrijk zich beklaagde. Op de scherpe 
protesten van de verontwaardigde Franse koning tegen deze 
beledigende insinuaties haastten op 16 mei 1517 Karel van Oos
tenrijk cs) zowel als Chièvres en Sauvage C9) ·— in twee verschil
lende brieven, maar zo merkwaardig gelijkluidend, dat het 
auteurschap van de beide toonaangevende raadgevers vast 
staat —• zich de ambassadeur te desavoueren: ,.11 yroit trop avant 
de vostre honneur" bij deze beweringen. Maar het was voor de 
jonge Karel van Oostenrijk een mysterie, hoe de hertog geheel 
uit eigen kracht met ,,grand amaz et appareil", oorlogstoebereid-
selen maken kon, bedoeld tegen de Nederlanden. Eén woord van 
Frans I en Karel had een dergelijk optreden wel nagelaten. 

Deze subtiele verwijten misten hun doel. Frans I wilde welis
waar geen breuk met Habsburg, maar meende zich wel heimelijke 
steun te kunnen veroorloven. Dat financiële hulp was verleend, 
is zeer waarschijnlijk: Karel van Gelre kon zijn troepen zelf niet 
bekostigen. Actieve militaire hulp had Frans I niet gegeven maar 
wel had hij toegestaan, dat de Zwarte Hoop, deze bende huur
lingen met hun twijfelachtige reputatie, die Karel van Gelre in 

68) Bibl. nat., ms. français, 2960, f. 37; in regest bij Busken Huet, 
nr. 69, p. 12. 

m) Ib., ms. français, 2964, f. 7; in regest bij Busken Huet, nr. 68. p. 12. 
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1515 naar Italië had gevoerd, voor een aanzienlijk gedeelte naar 
Friesland terugkeerde. 

Aan Karel van Oostenrijk schreef Frans I op 14 juni 1517, dat 
hij „la bonne, vraye et indissoluble amitié, confederación et allian
ce" tot Habsburg wilde bewaren en vermeerderen 7()). Terzelfder 
tijd zou hij aan Karel van Gelre schrijven, die hierdoor „pourra 
changer de couraige". Karel van Oostenrijk verklaarde op 14 juni 
in een brief, waaraan wij bovenstaande mededelingen ontlenen, 
tevreden te zijn over de Franse vriendschapsbetuigingen, maar 
voegde er toch aan toe, dat hij zich tegen eventuele Gelderse 
aanvallen wilde verdedigen. Tot dit doel en voor het ontzet van 
Dokkum, dat in deze dagen door Gelderse troepen belegerd 
werd, had hij „bon nombre de gens de guerre de cheval et de 
piet" op de been gebracht. Deze brief werd gevolgd door zijn 
echo, een schrijven van Chièvres aan Boisy, op dezelfde dag en 
van gelijke strekking 7 1 ) . 

Geheel gerust over de Gelderse houding was Chièvres blijkbaar 
toch niet, al wilde noch kon hij stelling nemen tegen Frankrijk. 
Toch werd de Bourgondische regering de dupe van de sussende 
Franse verklaringen; toen de spanning zich ontlaadde, bleken de 
Bourgondische verdedigingsmaatregelen onvoldoende te zijn. 

Op 15 juni viel Dokkum in Gelderse handen en nog erger 
stond de Bourgondische Nederlanden te wachten. De Zwarte 
Hoop werd door de Friese vloot van Grote Pier op 24 juni 1517 
naar Medemblik overgezet. Na de plundering van deze plaats 
begon een tocht geheel Holland dooi, waarbij vooral Alkmaar 
het moest ontgelden. De expeditie eindigde met de bloedige in
neming van het stadje Asperen aan de Linge. De Bourgondische 
aanvoerders betaalden dit optreden met gelijke munt terug in een 
plundertocht op de Veluwe; zelfs werd Arnhem met geschut be
stookt, maar voor een belegering was men niet sterk genoeg. 
Ter bestrijding van het gevaar werd Hendrik van Nassau tot 
kapitein-generaal benoemd op 12 juli 1517. In een eigenhandig 
geschreven begeleidend briefje deelde Karel van Oostenrijk mee, 
dat hij besloten had ,,de mestre le tout pour le tout" 7 2 ) . 

Met deze grandioze misrekening eindigde de „voye amyable" 
waarlangs Chièvres en zijn medestanders gepoogd hsdden de 

70) Ib , ms frança.s, 2960, f. 39, in regest bij Busken Huet, nr. 71, p. 12. 
71) Busken Huet, nr .70, ρ 12. 
7 2 ) A. Henne, Histoire du regne de Charles Quint en Belgique, II, p. 200. 
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Gelderse hertog binnen de perken van een gevaarloze zelfstandig
heid te houden. Toen de bui losbarstte, waren de voorbereidingen 
voor het vertrek van Karel van Oostenrijk naar zijn Spaanse 
landen, vanzelfsprekend in gezelschap van Chievres, reeds m een 
vergevorderd stadium. Op 1 juli 1517 werd voor de tweede maal 
het bewind over de Nederlanden aan Margaretha van Oostenrijk 
toevertrouwd, ZIJ zou tot aan haar dood de teugels van de regering 
in de Nederlanden in handen houden Een eerste aanwijzing van 
de klimaatsverandering was de krachtige instructie van 12 juli 
aan Hendrik van Nassau gegeven72) 

3 Karel's laatste kans op een Habsburgs huwelijk, 
augustus 1517—september 1518 

Al was nu de leiding veranderd, de feitelijke omstandigheden 
hadden zich met gewijzigd. Margaretha had voorlopig geen keus 
en zette de lijn van Chievres korte tijd voort Het typeert de 
Bourgondische politiek, dat de schok van de plundertocht geen 
aanleiding was voor een krachtdadige vergelding; op 31 juli was 
Nassau, leider van de represailles, in gesprek met Gelderse 
gezanten over een wapenstilstand73) De Franse bemiddeling, 
waardoor ook besprekingen aan het Franse hof plaats vonden, 
doet vermoeden, dat Frans I uitbreiding van het conflict tot een 
openlijke oorlog niet wenste, op 31 juli zond Karel van Gelre zijn 
gezanten een nadere instructie 7*) Nu Nassau het aangeboden 
bestand van drie maanden, dat Frans I eventueel kon verlengen, 
niet wilde accepteren, was Gelre bereid de termijn tot twee of drie 
jaar uit te breiden. Maar Asperen wilde hij niet afstaan, de helft 
van dit stadje behoorde hem reeds toe en de rest wilde hij be
houden als vergoeding voor geleden schade De eis van de 
Habsburgse kanselier, Franse steun tegen de Gelderse bestands-
schendmgen, verbaasde hem en brutaalweg draaide hij de waar
heid om. met hij maar de Bourgondische bevelhebbers hadden 
het verdrag geschonden door „venir brusler sur nostredit pays 
et user plainement de faitz de guerre ' Dit sloeg nota bene op 
de gerechtvaardigde represailles na de plotselinge strooptocht 
door Holland. Tenslotte was Franse bemiddeling in de Friese 
kwestie onmogelijk zonder Friese toestemming, hoogstens wilde 

73) Nijh , VI, 2, nr 863. pp 569-571 
74) Ib, pp 571—572 
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Karel de Friezen tot een verdrag met Habsburg overhalen. Deze 
plotselinge vaderlijke bezorgdheid over de Friezen, met wie tot 
nu toe zo weinig rekening was gehouden, deed in belangrijke 
mate afbreuk aan de overigens povere resultaten sinds de vrede 
van Noyon; Karel van Gelre verkeerde nu militair en diplomatiek 
in een krachtiger positie dan ooit tevoren en kon zich veel per
mitteren. Zelfs kon Asperen niet hernomen worden: op 5 augus
tus was de plaats nog in Gelderse handen 7 4) . 

Het bezit van dit op zichzelf weinig belangrijke stadje was 
buiten proporties tot een absurde prestigekwestie uitgegroeid. Op 
dit punt waren de bestandsonderhandelingen in Frankrijk ge
strand. De Gelderse gezanten berichtten op 19 augustus aan 
Karel van Gelre, dat men met alle kracht aandrong op de terug
gave van Asperen7 5) . Nieuws hadden de onderhandelingen niet 
gebracht. De gedelegeerden hadden de gebruikelijke verwijten 
moeten aanhoren, dat Gelre de oorlog begonnen was. De be
sprekingen waren verdaagd naar een komende dagvaart te 
Utrecht. In ieder geval wilde Frans I voor alles vrede in de 
Nederlanden. De gezanten adviseerden de hertog zelf reeds te 
zorgen, dat de komende dagvaart tot zijn „honneur et prouffit" 
zou bijdragen. 

Van deze verlangens naar eer en voordeel, waartoe de Gelder
se gemachtigden hun heer heus niet hoefden aan te manen, 
maakte Margaretha nu gebruik om naar een oplossing van alle 
moeilijkheden te streven. Op 27 augustus 1517 begonnen de be
sprekingen te Utrecht, niet langer over het bestand, maar over 
een grootser concept, het zesde huwelijksplan, ditmaal met als 
candidate Catharina van Habsburg. Niet alleen geraakte men op 
deze wijze uit de belachelijke impasse over het onaanzienlijke 
Asperen, maar aanvaarding van de voorstellen hield een breuk 
tussen Frankrijk en Gelre in. Met dit gewichtige voornemen 
week de landvoogdes radicaal af van de richting, waarin 
Chièvres naar een oplossing van de door Karel van Gelre veroor
zaakte moeilijkheden gezocht had. Vanwege het belang van deze 
materie werd een imposant gezantschap van hoge Bourgondische 
edelen en vooraanstaande juristen samengesteld: Philips, bastaard 
van Bourgondië, bisschop van Utrecht, graaf Hendrik van Nas
sau, kapitein-generaal, Anton van Lalaing, heer van Montigny, 

75) Ib., nr. 866, pp. 572-573. 
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tweede kamerheer. Jaques de Luxembourg, heer van Gavre en 
Fresny, grootbaljuw van Henegouwen, Jacques Villmger, heer 
van Sainte Croix, de hofmeester Nicasius Hackeney, Mr. Jehan 
Jonglet, raad en maître des requêtes, Mr. Albert van der Loe, raad 
en tenslotte Philippe Haneton, eerste secretaris en audiencier. 
Uit Gelre verschenen de kanselier Dr. Willem Lanck en Willem 
Quiñón, commandeur van St. Jan. Nogmaals verleende burg
graaf Jan van Montfoort zijn bemiddeling bij deze onderhande
lingen. Te Middelburg, waar hij de overtocht naar Spanje af
wachtte, gaf Karel van Oostenrijk op 18 augustus zijn gezanten 
volmacht uitsluitend voor de onderhandelingen over het huwe-
lijksverdrag'ro). De leiding en zelfs de beslissing hadden Mar-
garetha van Oostenrijk en de „prime conseil", in wiens handen 
sinds 1 juli ook opnieuw de regering van de Nederlanden was 
gelegd. Een instructie van 19 augustus 1517 werkte de voor
waarden nader ui t7 7) . Omdat het de gewoonte niet is, dat men 
dames aan heren ten huwelijk voordraagt, moest het verzoek pro 
forma van de Gelderse gezanten uitgaan. Voor de hoofdzaken 
ging men terug tot het ontwerpverdrag voor een huwelijk van 
Isabella van Habsburg met Karel van Gelre, daterend van 1510, 
met enkele aanpassingen aan de tegenwoordige situatie en andere 
wijzigingen. Belening met Gelre in achterleen van Brabant, des
noods door de koning van Castilië en door keizer Maximiliaan, 
overdracht van Gelre aan Karel van Oostenrijk bij voorover-
hjden van Karel van Gelre, afstand van Friesland en van de 
Gelderse randgebieden, waaraan Arnhem toegevoegd was en 
tenslotte de op 11 mei voorgestelde regeling, ten gunste van 
Jacob van Bronkhorst voor Anhalt en Batenburg (cf. p. 253). De 
territoriale eisen moest men opgeven, als de besprekingen daarop 
vast dreigden te lopen; deze overweging is begrijpelijker dan 
de Bourgondische verwachting, dat Karel in een dergelijke ampu
tatie van zijn land zou berusten. Van weinig vertrouwen in de 
Gelderse naleving van een eventueel verdrag getuigt de opdracht 
dat de gezanten de datum, waarop Catharina in Gelre zou aan
komen, zo laat mogelijk moesten stellen. In dit ontwerp, dat zo 
nauw aansloot bij het ontwerp van 1510, eveneens door haar ge
ïnspireerd, is de invloed van Margaretha onmiskenbaar. 

™) Wenen, DD 234, f 41 
"") Habsb -Lotharingisches Familienarchiv Karton 19, een afschrift ш 

D D 234. 3e omslag, f 46—ν. 56 
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Vee l nieuws bevat ten deze voorstellen, behalve de aanpassing 
aan de omstandigheden niet in vergelijking met 1510. De tegen
partij was zich meer bewust van de verandering en nam een 
sterk afwijzende houding a a n 7 8 ) . W e l werd de Habsburgse 
wrens tot een gefingeerd Gelders initiatief —• een onbelangrijke 
concessie — vervuld, maar verder ging de toegevendheid in dit 
tegenvoorstel niet. Allereerst begeerde Karel van Gelre absolute 
geheimhouding van deze besprekingen, kennelijk met het oog op 
Frankrijk, dat op deze ondankbare wijze in de steek gelaten 
werd . In lijnrechte tegenstelling tot het Bourgondische ontwerp 
werd een belening verondersteld zonder de aard ervan te om
schrijven; erfopvolging van alle denkbare kinderen uit het te 
sluiten huwelijk en uit een eventueel volgend huwelijk van Karel, 
ook als gubernatoren in Friesland, de restitutie van verloren 
Gelderse bezittingen en een behoorlijke bruidsschat voor Ca tha -
rina waren de voorwaarden voor de toetreding van Gelre tot de 
Habsburgse familiekring. „Dit tsamen geschiet wezende, willen 
sijn furstelicke gnaden (Karel van Gelre) sich soe mitten huyse 
van Bourgoegnen verbynden ende bewijsen, dat men sien ende 
mereken sali dieselve goeden zwager, diener ende bewanten aer 
zijne furstelicke genaden hebben ende bevynden sullen". Bijna 
vanzelfsprekend sloot Karel van Gelre na alle successen van de 
laatste jaren in zijn ontwerp eerder aan bij zijn antwoord op het 
beraamde huwelijksverdrag met een prinses van Brandenburg 
dan bij zijn verregaande tegemoetkoming bij het huwelijksaanbod 
van Isabella in 1510. N u de hertog zoveel meer te bieden had dan 
zeven jaren terug, probeerde hij in de centrale kwestie, het recht 
op het hertogdom Gelre, formeel en materieel de hoogst mogelijke 
erkenning te krijgen. 

Dit s tandpunt was begrijpelijk, maar niet redelijk. De Bour
gondische regering weigerde de toch altijd wankele positie, ge
bleken uit het gemak, waarmee de Gelderse macht in Friesland 
•was teruggedrongen, zo hoog te honoreren in het ontwerp, dat 
nu werd i nge d i e nd 7 9 ) . „Considerans l 'humble prière et requeste 
avec la gracieuse offre et presentación dudit seigneur de Geldres, 
eulx inclinans singulièrement au bien de paix et amitéz" ver
k laarden de keizer en de koning van Castilië zich bereid hun 
kleindochter en zuster uit te huwelijken. Als bruidsschat kreeg 

7e) Wenen, DD 234, f. 73-v . 73. 
7i') Ibidem, DD 237, f. 230-f. 234. 
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zij mee „tout tel droit, querelle et action" die Habsburg op Gelre 
kon laten gelden, „pour par icellui de Gheldres et ses hoirs 
masles, procédant dudit mariage en joyr et possesser piainement 
et paisiblement en tel estât que ledit de Gheldres le tient et 
possesse présentement et non autrement". Keizer en koning be
hielden hun leven lang titels en wapens van Gelre en Zutphen. 
De gedachten van de vroegere instructie " werden gehandhaafd, 
met slechts enkele afwijkende tegemoetkomingen. Van beide 
zijden zou een algemene amnestie voor alle partijgangers worden 
afgekondigd; Karel van Gelre zou Friesland afstaan, maar on
middellijk als stadhouder benoemd worden, met behoud van alle 
inkomsten. Enkele artikelen regelden de kwestie van de op te 
nemen bondgenoten en de bekrachtiging. 

In een iets latere brief aan Margaretha van Oostenrijk vulde 
Karel van Oostenrijk deze tegemoetkoming nog verder aan 8 0 ) . 
Liever dan de besprekingen te laten stranden, moest men Karel 
van Gelre toezeggen, dat al zijn kinderen en dus niet alleen zijn 
zonen in Gelre konden opvolgen. De koning behield zich het 
recht voor de aanvoerders in Franeker, Harlingen en Leeuwarden 
te benoemen; dit houdt m.i. in, dat Karel van Gelre in afwijking 
van het ontwerp in alle andere gevallen het benoemingsrecht 
verkreeg. Karel van Oostenrijk wenste niet te verder te gaan in 
zijn verzachting van de voorwaarden. 

Karel van Gelre nam er geen genoegen mee dat alleen op 
ondergeschikte punten was toegegeven en volhardde in zijn wens 
naar een fundamenteel andere erkenning. Een voornaam punt 
was de regeling van de opvolging in Gelre; op dit punt en op 
alle vroeger geuite desiderata т .п . een onbeperkte beschikking 
over Friesland gaven de Gelderse gezanten in hun antwoord 
geen duimbreed t o e 8 1 ) . De waarde van de aangeboden bruids
schat werd ontkend. „Wat actie off gerechticheyt die konincklijke 
majesteit aen 't landt van Gelre dan geheben off avergeven kan, 
mach men mereken", verklaarden de Geldersen; bedoeld was dat 
deze aanspraken nietig waren. 

In een persoonlijk onderhoud, dat een niet met name genoemde 
Habsburgsc gezant met Karel van Gelre in deze dagen had, 
drong de hertog eveneens aan op deze vorm van belening en op 
het totale bezit van Friesland met inbegrip dus van Franeker, 

8 0 ) Ib., DD 238, f. 323 en f. 324. 
β 1 ) Ib., DD 234. f. 10—f. 12. 
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Harlingen en Leeuwarden. Tenslotte wees hij erop, dat hij nu 
genoeg toenadering had betoond en niemand hem ,,met suptijl-
heit van woerden trecken sullen van dien koninck van Vranck-
rijck en van sijns vaderliken erf" ^2). 

Uiteindelijk hadden de besprekingen te Utrecht niet het minste 
resultaat; hardnekkig weigerden de Gelderse gezanten ook maar 
iets op te geven van het in januari 1517 eenmaal ingenomen 
standpunt en zelfs hadden zij de principiële tegenstelling ver
groot door de kern van de Gelderse kwestie, anders zorgvuldig 
vermeden, op de voorgrond te stellen zonder overigens de juri
dische, financiële of territoriale eisen te verwaarlozen. 

Het Bourgondische antwoord wees alle betogen van de 
hand sa ). Nu de Gelderse gezanten de rechtskwestie zo scherp 
hadden gesteld, werden ook door de tegenpartij de aanspraken, 
,,het openbaer ende claer recht", op Gelre en Friesland onver
minderd gehandhaafd. Het kwam de eer van de koning van 
Castilië te na ook opvolging van dochters in Gelre toe te staan. 
Evenmin konden concessies worden gedaan ten aanzien van de 
titel van Gelre of van de opgeëiste gebieden. Het aangeboden 
verdrag was een gunst en de Habsburgse gezanten besloten hun 
betoog met de dringende aanmaning het huwelijk onder deze 
voorwaarden te accepteren omdat het „grotelicken weesen sal 
tzijnder eeren ende prou f f its ende welvaert van den lande van 
Gelre". De tegenstellingen bleken niet te overbruggen; men kon 
al weer niet tot een overeenkomst komen over een Gelders-
Habsburgs huwelijk, dat alle moeilijkheden in de verhoudingen 
zou hebben opgelost. Deze zesde poging om een dergelijk middel 
te gebruiken had alleen verruiming met zich gebracht van de Bour
gondische opvattingen; vroeger werd Karel van Gelre getole
reerd, nu werd zijn zelfstandige positie erkend. Van Gelderse 
zijde was het middelpunt van het conflict ni. de rechtsvraag naai 
voren geschoven. Beide verschijnselen vinden hun verklaring in 
het begrip voor de veranderde omstandigheden, maar dit besef 
resulteerde in lijnrecht tegenover elkaar staande standpunten. Al 
was er dus geen verbetering, de groei van de verhoudingen is 
duidelijk aanwijsbaar. Voortaan was geen diepgaand gesprek 
mogelijk dat alleen in de periferie bleef; een overeenkomst was 
alleen bruikbaar wanneer het gehele probleem werd aangesneden. 

82 ) Ib., DD 238, f. 327. 
83) Ib., DD 234, f. Η—ν. 16. 
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Nu deze weg tot regeling van de geschillen was doodgelopen, 

werden de onderhandelingen op andere instructies en op beperkte 

schaal voortgezet. Aan een daarom minder indrukwekkend ge

zantschap droeg Karel van Oostenrijk op een regeling tot stand 

te brengen over de Friese kwestie, de bestandsschendingen en 

de teruggave van Asperen, dit alles onder Franse bemidde

l ing 8 4 ) . 4 september 1517 vaardigde Karel van Gelre zijn ge

zanten af om zijn rechten op Friesland te Utrecht te gaan ver

dedigen 8 5 ) . Over de andere kwesties wenste hij klaarblijkelijk 

niet meer te spreken. Op 11 september liet hij deze opdracht 

volgen door een volmacht om een verdrag te s luiten 8 0 ). De 

oorlog was ondertussen op zeer bescheiden schaal voortgezet: op 

21 augustus 1517 had Karel van Gelre aan Henrik Kollart van 

Lienden, zijn bevelhebber in Tiel, bevolen represailles uit te 

oefenen in Brabant en Holland wegens Bourgondische aan

vallen 8 7 ). 

Ondanks de laatste incidenten was de vrede waar men het 

hele jaar met alle krachten naar gestreefd had, noodzakelijk 

gebleven. 17 september werd een minimale overeenstemming be

reikt, die door de lijnrecht tegenover elkaar staande meningen 

tegelijkertijd het maximum w a s 8 8 ) . Voor zes maanden zou de 

wapenstilstand onder de gebruikelijke bepalingen van kracht zijn. 

Asperen werd teruggegeven. Karel van Gelre stond Friesland 

af voor een bedrag van 100.000 gouden schilden, in termijnen 

te betalen; de opstandige Friezen zou hij na het verdrag ge

sloten te hebben geen hulp meer verlenen. De Habsburgse ge

zanten legden het zo uit, dat de Friese plaatsen in Gelders bezit 

nu onmiddellijk moesten worden overgedragen. Maar de Gelder

sen meenden door deze bepaling in het verdrag alleen verplicht 

te zijn de Friezen aan te sporen zich met de afstand van hun 

land accoord te verklaren. Deze opvatting won het pleit: slaagde 

de hertog er binnen de termijn van het verdrag niet in de Friezen 

te overtuigen, dan verviel dat deel van de overeenkomst. De 

status quo bleef dan gehandhaafd. 

W a t eigenlijk te verwachten was gebeurde ook. Het accoord 

werd in Friesland niet gunstig ontvangen en door de Gelderse 

s·») Ib., D D 234, 3e omslag, f. 5—f. 6. 
8 B ) Nijh.. VI, 2, nr. 873, p. 576. 
B 0 ) Wenen, D D 234. f. 45. 
β') Nijh., VI, 2, nr. 868, p. 573. 
8 B ) Ib. nr. 875, pp. 576—582; Audiëntie, port., nr. 1506. 





Plattegrond van het stadje Asperen vóór de inneming en de verwoesting 
door de Geldersen en hun Friese bondgenoten, zoals deze ter herinnering aan 
dit feit is aangebracht tegen de westmtuur van de kerk achter het orgel. 
Vermeld en in reproductie (ets) afgedrukt bij M. Beekman. Beschrijving 

van de stad en baronnie van Asperen, Utrecht, 1745, p. 48. 
Foto Rijksbureau voor de Monumentenzorg. 
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autoriteiten ook niet sterk gepousseerd. Op 21 oktober 1517 
reeds klaagden de Gelderse bevelhebbers in Friesland, dat het 
bestand niet werd nageleefd: de ,,Gelderse" Friezen konden hun 
goederen niet ongestoord gebruiken 8 0 ) . Het doel van de Gelderse 
overheid lag ook in een andere richting dan de loyale uitvoering 
van het bestandsverdrag. Op 21 november 1517 werd dit streven 
beloond met de aanvaarding van Karel van Gelre als „ducem 
et protectorem libertatisque eorundem defensorem" ^ ) . De staten 
van Friesland voegden hieraan toe, dat zij niet onder het gezag 
van de koning van Spanje hoopten te komen. Mocht de hertog 
van Gelre zich uit Friesland van hen terugtrekken, dan zouden 
zij liever sterven met vrouwen en kinderen dan zich onder Habs-
burgs gezag begeven. Van deze melodramatische beslissing deden 
de staten van Friesland op 17 december mededeling aan Frans I, 
die zij om zijn steun verzochten. 

De uitvoering van het bestand ging door de Gelderse onwil 
eveneens met moeilijkheden gepaard. De Habsburgse gezanten, 
die op 1 december te Gorcum de uitwisseling van de gevangenen 
kwamen regelen, ondervonden veel moeilijkheden van de Gelder
se traagheid, waar zij meer achter zochten. ,,Εη temps pendant 
le bon seigneur de Gheldres a joué de son jeu acoustumé qui 
est de gaignier temps, villes, chasteaulx quant il peult, non obstant 
et sans avoir regard à quelque paix ou neutralité"91). Door zijn 
soldaten had hij onlangs een kasteel laten innemen. Het kwam 
niet tot verdere incidenten; het Bourgondische wantrouwen was 
ditmaal alleen door de gang van zaken in het verleden opgewekt. 
Zonder moeilijkheden werd op 24 februari 1518 het bestand van 
Utrecht, dat anders op 17 maart zou aflopen met een jaar ver
lengd 9 2 ) . Frans I nam de handhaving van dit bestand op 14 juni 
1518 op zich93). Ondanks alle achterdocht van Bourgondische 
zijde heerste er nu de gewenste rust in de Nederlanden. 

Onder deze gunstige omstandigheden kwam nu ·— voor het 
laatst — een verzoening door een huwelijksverdrag ter sprake. 
De eerste aanduiding van deze toenadering kwam van Franse 
zijde. De onderhandelingen tussen Karel van Gelre en zijn Habs
burgse naamgenoot leidden tot verwijdering in de Frans-Gelderse 

80) Wenen, DD 238, f. 130-v. 130. 
ü0) Nij'h., VI, 2, nr. 884, pp. 586-590. 
01) Wenen, DD 239, f. 404-f. 405. 
^ ) Nijh., VI, 2, nr. 898, p. 599. 
n3) Ib., nr. 917, p. 608. 
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betrekkingen. Na alle verleende bescherming meende Frans I 
toch wel recht op de Gelderse vriendschap te hebben. 

Frans I beklaagde zich op 7 juni tegenover de Habsburgse 
gezanten Naturelli en de la Chaulx, dat Karel van Oostenrijk 
Karel van Gelre uit de Franse vriendschap en dienst wilde los
weken. ,.Telles manières ne luy plaisent point"9 4). Naturelli en 
de la Chaulx staken hun licht op bij de grootmeester de Boisy, 
maar deze antwoordde ontwijkend, dat hij niet wist waar dit 
op sloeg „peult-estre que ce n'estoient que paroles". Duidelijker 
taal sprak de koningin-moeder: Antoine de Lalaing, heer van 
Montigny, onderhandelde over deze kwestie en was bereid 
34—'36.000 francs aan Karel te geven als men hem maar voor 
het huis Habsburg kon winnen. De gezanten vernamen dat men 
in Frankrijk wel tot 30.000 francs zou willen gaan om het Gel
derse bondgenootschap niet te verliezen. Deze Franse reactie 
illustreert op treffende wijze, waarom Karel van Geire soort
gelijke besprekingen in augustus 1517 (cf. p. 259) geheim had 
willen houden. 

De Franse koning was ten dele goed op de hoogte; eind juli 
begonnen opnieuw Bourgondisch-Gelderse huwelijksonderhande-
lingen. Het zou de laatste maal zijn, dat men deze weg naar 
een mogelijke regeling bewandelde. Op één punt waren de 
Fransen verkeerd ingelicht: de plannen waren niet van Lalaing, 
maar van Gelderse gezanten afkomstig. Deze voorstellen voor 
de verbintenis met Catharina van Habsburg weken alleen van 
de Gelderse aanbiedingen van 20 januari 1517 02) en van maart 
1517 с з ) af door de eis, dat Karel van Gelre op dezelfde wijze 
als zijn voorvaderen beleend zou worden 9 5 ) . Met karakteristieke 
volharding hield de hertog vast aan een voor hem voordelige 
regeling van dit fundamentele punt, waarbij hij nu verder ging 
dan de vage aanduidingen van het vorige jaar (cf. p. 260). 

In principe gingen de Bourgondische gezanten op de aan
biedingen in, maar zonder hun standpunt van 19 augustus 1517 
(cf. p. 258) ook maar enigszins op te geven β 5 ) . Begrijpelijkerwijs 
waren de Gelderse afgevaardigden niet goed te spreken over 
deze starheid 0 0 ). Er werd meer gevraagd dan geboden. Het was 

»*) Nég., II, nr. 42, p. 141. 
05 ) De Gelderse voorstellen met de Bourgondische repliek: Wenen, 

DD 238, f. 60—v. 62. 
»0) Ib., DD 239, f. 202—f. 203. 
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niet voldoende dat men de koninklijke rechten op Gelre als motief 
voor de zware eisen aanvoerde. Deze aanspraken waren zeer 
twijfelachtig; Karel van Gelre had herhaaldelijk een rechterlijke 
uitspraak in dezen gewenst, maar dit was tot nu toe niet gebeurd. 
De Geldersen vroegen nieuwe voorstellen, grondiger overdacht 
om deze te goeder trouw te kunnen bespreken en zodoende in 
rede en billijkheid een verdrag te kunnen sluiten. Van hun kant 
zouden zij niet tekort schieten, maar zich „gebuerlick ind ge-
fueglick" gedragen. 

Voor een vergelijk was de sfeer al niet gunstig, toen men van 
Habsburgse zijde nog terug kwam op de eerder gegeven accoord-
verklaring. Nog voordat de delegaties opnieuw waren samen
gekomen, deed Karel van Oostenrijk een ander voorstel. Op 
22 juli 1518 machtigde hij Philips van Bourgondië, bisschop van 
Utrecht, Antoine de Lalaing, heer van Montigny en kanselier 
Philippe Haneton om met Karel van Gelre een verdrag van 
„eyndelicken payse ende vrede" te sluiten in de vorm van een 
huwelijk van de Gelderse hertog met koningin Johanna van 
Aragon, weduwe van Napels, zijn volle nicht9 7). 

Op 26 juli werd dit voorstel door een tweede instructie toe
gelicht08). Karel van Oostenrijk kwam terug op de aanbieding 
van Catharina. Zijn zuster was niet in zijn macht, maar diende 
tot troost aan zijn moeder Johanna van Aragon, die de tragische 
bijnaam van ,,de Waanzinnige" droeg. Om nu te tonen dat hij 
toch tot vrede en vriendschap met Gelre wilde komen, stelde 
Karel van Oostenrijk in plaats van Catharina voor Johanna van 
Napels ten huwelijk te geven, ,,une belle dame de l'eaige de 
36 ans ou environ et à bon et gros revenu de plus de 30.000 
ducaz par an". Naar alle waarschijnlijkheid is dit Johanna IV 
van Aragon, dochter van Ferdinand I van Sicilië en weduwe van 
Ferdinand II, koning van Napels. De voorwaarden van het ver
drag bleven onveranderd; alleen konden de gezanten in het 
uiterste geval opvolging ook in de vrouwelijke lijn toelaten in 
Gelre. 

Deze stap terug was voor de hertog aanleiding de toenaderings
pogingen, die nu geen kans op gunstig resultaat meer boden, 
vriendelijk maar beslist te beëindigen. Op 1 september 1518 
schreef Karel van Gelre aan een ongenoemde Bourgondische 

n7) .cousine germaine", Ib.. DD 234, f. 71. 
mì Ib., PA 1. f. 213-f. 214. 
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diplomaat, dat hij in het belang van zijn land niet langer de 
huwelijksbesprekingen kon afwachten en verklaarde, dat Catha-
rina voor hem te voornaam in afkomst w a s " ) . Dit is het laatste, 
wat over huwelijksplannen tussen Habsburg en Gelre gehoord 
wordt; 20 verdween deze figuur uit de Habsburgs-Gelderse 
onderhandelingen. Karel van Gelre had al te lang in de illusie 
geleefd door een huwelijksverbintenis met het huis Habsburg 
blijvende vrede en een ongestoord bezit van Gelre te krijgen. 
Pas nu dit streven voor de zoveelste maal mislukt was, zocht hij 
in andere richting een echtgenote die hem niet zoals een Habs-
burgse prinses volstrekte zelfstandigheid kon geven, maar toch 
in ieder geval steun in de komende strijd. Het is een van de 
tragische omstandigheden van zijn veel bewogen leven, dat de 
hertog alle goede kansen, het advies van zijn achterneef Jacob 
IV van Schotland, reeds in 1506 gegeven (cf. p. 91) op te 
volgen had laten verlopen, steeds weer opnieuw vertrouwend op 
zijn aansluiting bij het Habsburgse huis. Hij was nu 51 jaar oud; 
een redelijk uitzicht op wettige nakomelingschap en voortzetting 
van zijn dynastie was bijna vervlogen. In zijn onderhandelings
positie werd dit een zwakke plek; in toenemende mate konden 
voortaan alle Bourgondische onderhandelaars hem een rustig 
leven voorspiegelen mits hij de opvolging van Karel van Oosten
rijk in Gelre toeliet. Voor de hertog was het nu van minder 
belang wie na hem in Gelre zou regeren, indien zijn tijdelijk voor
deel maar groot genoeg was. 

4. Karel van Gelre als agent voor Frans I bij de keizerskeuze, 
augustus 1518~jum 1521. 

Na de afwijzing van de ontoereikende Bourgondische voor
stellen was het de eerste zorg van Karel zich afdoende te be
schermen tegen de toenemende Bourgondische druk. Eindelijk 
besloot hij zijn positie te versterken door een huwelijk: op 
26 augustus 1518 kwam een huwelijksverdrag tot siand met 
Elisabeth van Brunswijk Lüneburg, dochter van de Fransgezinde 
hertog Hendrik de Middelste. Een andere maatregel was de toe
nadering tot Frankrijk, nu weer een onmisbare steun, hoewel 
Karel bereid was geweest deze vriendschap op te offeren aan 

98) Ibidem, DD 234, f. 19. 
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een verzoening met Habsburg. Tenslotte trachtte hij zich als 
heer in Friesland te laten huldigen; met de rol van beschermer 
achtte hij zijn positie blijkbaar niet sterk genoeg. Dit streven te 
verwezenlijken was de voornaamste taak van de nieuw benoemde 
stadhouder. Maarten van Rossum. Deze opzet mislukte, omdat 
de vrijheidslievende Friezen niet bereid waren de ene heer voor 
de andere te ruilen. Erger was, dat het hardnekkig volhouden 
om deze erkenning te krijgen, de Friezen van Gelre vervreemdde. 
Daardoor dreef hij zijn partijgangers het Habsburgse kamp in 
en verspeelde Friesland. 

De Brunswijks-Gelderse toenadering wekte de bezorgdheid 
van Maximiliaan, omdat hij zodoende een anti-Habsburgse coa
litie zag ontstaan. Hij adviseerde daarom zijn kleinzoon Karel 
een andere Brunswijker, hertog Hendrik de Jonge van Wolfen-
buttel tot zijn vriend te maken om dit gevaar te bezweren100). 
Deze heroriëntatie van Karel van Gelre lag voor de hand; maar 
naast de nuttige versteviging van zijn positie vergrootten de nieuw 
gelegde banden de afstand tot de Habsburgse regering. 

In de Nederlanden bleef de vrede bewaard. Karel van Gelre 
was door zijn schoonvader betrokken in de Hildesheimer oorlog, 
een ingewikkelde en langdurige veete tussen verschillende Duitse 
vorsten in Neder-Saksen, die buiten ons bestek valt. De gebeur
tenissen van 1519 betrokken Karel van Gelre nog meer in de 
internationale politiek. Nauwelijks een maand getrouwd, vertrok 
de hertog op 2 januari 1519 naar Frankrijk. Gedurende Karel's 
verblijf aan het Franse hof overleed op 12 januari Maximiliaan, 
waardoor een keizerskeuze in het vooruitzicht kwam. Frans I 
stelde zich kandidaat voor de keizerskroon. Eén van de vele 
agenten, die bij de keurvorsten dit voorstel ingang moesten doen 
vinden was Karel van Gelre. Op 16 januari werd hij hiertoe 
gemachtigd en voorzien van klinkende argumenten door de toe
zegging 50.000 Toumooise ponden aan jaargelden onder de keur
vorsten te mogen verdelen101). Maar zijn deelneming in de 
verkiezingsstrijd lag niet in de eerste plaats op politiek terrein; 
zijn taak was het om met de hertog van Brunswijk, sinds kort zijn 
schoonvader, en andere Fransgezinde rijksvorsten een leger ge
reed te maken, dat een even krachtig pleidooi zou leveren voor 
de Franse koning als schenkingen in geld. 

100) Nég., II. nr. 50, p. 177. 
101) Nijh., VI, 2, nr. 947, p. 625. 
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De oorlog in Neder-Saksen en de Franse kandidatuur namen 
Karel van Gelre in de komende maanden geheel in beslag tot 
verademing van de Bourgondische regering. En toch was Marga-
retha, met de plundertocht door Holland in 1517 nog vers in het 
geheugen, verre van gerust. Ook zij had haar maatregelen ge
nomen na de mislukte huwelijksonderhandelingen; op 10 novem
ber 1518 sloot zij een zuiver defensief verdrag met de hertogen 
van Gulik en Kleef102). In 1519 steeg haar bezorgdheid met 
het toenemende aantal troepen dat Karel van Gelre in dienst 
nam, waarschijnlijk voor de Hildesheimer oorlog. Maar kon men 
erop vertrouwen, dat de hertog de strooptocht van anderhalf jaar 
terug niet zou herhalen? De landvoogdes koos een veilige tussen
weg: op 20 februari 1519 opperde zij het plan de hertogen van 
Gulik en Kleef met 500 ruiters in dienst te nemen om de Neder
landen te beschermen103) en op 23 februari droeg zij Hendrik 
van Nassau, stadhouder van Holland, op voor afdoende be
waking te zorgen104). Daarnaast stelde zij eveneens in dezelfde 
brief van 20 februari 1519 Karel van Oostenrijk voor het bestand 
met Gelre, dat op 17 maart zou aflopen, te verlengen en te 
trachten een vreedzame oplossing te vinden voor de Friese 
kwestie1"3). De eigenlijke netelige Gelderse kwestie wilde Mar-
garetha laten rusten, omdat Gelre opgenomen was in de ver
dragen van Noyon en Parijs en de bepalingen van het bestand 
van Utrecht van september 1517 nog steeds van kracht waren. 
Karel van Oostenrijk stemde met dit voorstel in en machtigde 
op 25 februari Maximiliaan van Hornes, heer van Gaasbeek, de 
wapenstilstand te verlengen105). 

De landvoogdes ontving onverwachte en op het eerste gezicht 
onbegrijpelijke steun bij de komende besprekingen van de Franse 
bemiddeling door een speciale gezant, de la Guiche. Frans I en 
de grootmeester de Boisy verzekerden Margaretha via de Habs-
burgse gezant in Frankrijk, Philibert Naturelli, dat ,,sans faulte 
la dite trêve se fera et qu'ilz n'en font point de doubte" 10( i). Van 
de troepen, die Karel van Gelre had bijeengebracht, hadden de 
Nederlanden niets te duchten. Deze macht was bestema om zijn 
schoonvader bij te staan „en une querelle d'Allemaigne". Voor 

10ï) Audiëntie, port., nr. 1506. 
103) Nég., II, nr. 70, p. 259. 
104) v. d. Bergh. III. nr. 241, pp. 152—153. 
105) Nijh., VI, 2, nr. 950, p. 626. 
100) Nég., II, nr. 73, pp. 269 en 275-276. 
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dit doel had Karel van Gelre ook persoonlijk een voorschot op 

zijn jaargeld aan F rans I gevraagd. Wijselijk verzwegen zij, dat 

de strijdmacht evenzeer bedoeld was om de Franse kandidatuur 

voor de keizerskroon te ondersteunen. 

In de Neder landen bestonden van verschillende zijden ernstige 

bezwaren tegen het samenspel van F rans I en Karel van Gelre 

in deze aangelegenheid, terwijl zij tegelijkertijd het Habsburgse 

huis met alle kracht uit de keizerlijke waardigheid probeerden te 

verdringen. W a n t r o u w e n d wezen de Bourgondische gezanten in 

maart 1519 Marga re tha op deze achtergrond van de door hen 

gevoerde besprekingen: ,, . . . trouvons icy grant bruyt que le roy 

de France est asseuré de l 'empereur, que monsieur de Gheldres 

doit estre ung de ses capitaines général" " " J . Cornells van Bergen 

gaf de landvoogdes op haar eigen verzoek om zijn mening in deze 

mater ie 1 0 8 ) kort na 28 maart 1519 zijn want rouwen over de 

Gelders -Franse houding te kennen, raadde alle concescies af en 

wees op het gevaar tegenover de Duitse vorsten aan prestige te 

verliezen indien de Gelderse eisen werden ingewilligd г о п ) . Een 

vrijwel gelijkluidend advies, iets minder optimistisch gestemd, gaf 

A n t o n de L a l a i n g 1 1 0 ) . 

D e landvoogdes w a s te ervaren in de politiek om het slacht

offer van deze toeleg te worden. Duidelijk zag M a r g a r e t h a , dat 

achter deze F r a n s e bereidheid de bedoeling stak om Karel van 

Gelre gelegenheid te geven in de N e d e r l a n d e n troepen aan te 

werven om gewapende druk op de keurvorsten uit te kunnen 

oefenen. Reeds op 9 maart 1519 schreef zij Karel van Oostenrijk, 

dat de F r a n s e n openlijk h a d d e n verklaard het keizerschap te 

zullen verwerven „soit par amour, soit par argent ou soit par 

f o r c e " 1 1 1 ) . D e landvoogdes vreesde evenmin, dat de kennelijk 

kunstmatig in leven gehouden spanning in de N e d e r l a n d e n de 

H a b s b u r g s e militaire macht bij verkiezing van een keizer zou 

verzwakken. M e n kon toch altijd beschikken over de strijdmacht 

van de Zwabische bond als een tegenwicht tegen de Brunswijks-

Gelderse d r e i g i n g 1 1 2 ) . D e landvoogdes ging daarom zonder 

1 0 7 ) v. d. Bergh, III, nr. 250, pp. 165—166. 
1 0 8 ) Ibidem, nr. 266, pp. 197—198; deze uitnodiging moet voorafgaan 

aan de memorie van Bergen, 100) die er immers het antwoord op is. 
1 0 e ) Ib., nr. 265, pp. 195-197. 
1 1 0 ) Ib., nr. 268, pp. 200-201. 
1 1 1 ) Nég., II, nr. 85, p. 323. 
112) K. Brandi, Karel V, p. 83. 
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enige argeloosheid in op de Franse uitnodiging om in mei 1519 
te Montpellier de moeilijke uitvoering van de vrede van Noyon, 
in 1516 gesloten, te bespreken. Ook Karel van Gelre was door 
Frans I uitgenodigd naar die plaats Willem Quinon of een ander 
te zenden ,,pour là regarder si l'on pourra faire quelque bon 
appointement, et vivre en paix toute nostre vie"1 1 3) . Voor af
doende bewaking van de grenzen werd gezorgd; niet voor niets 
hadden Floris van Egmond in Brabant, Roggendorf, stadhouder 
van Friesland en de hertog van Kleef haar gewaarschuwd voor 
Gelderse oorlogsplannen114). Margaretha hield echter vol; een 
wapenstilstand was voor de Nederlanden dringend nodig. Ook 
van Habsburgse zijde was men dan beter in staat de kandidatuur 
van Karel van Oostenrijk met alle kracht te bevorderen. Mogelijk 
beter ingelicht dan de verschillende Bourgondische bevelhebbers 
in de Nederlanden wist de landvoogdes, dat de gevreesde Gel
derse oorlogstoebereidselen direct voor de Hildesheimse oorlog 
en indirect als krachtig argument ten gunste van de kandidatuur 
van Frans I bij de verkiezing van de keizer bestemd waren en 
niet tegen de Bourgondische Nederlanden gericht waren. 

Tegen deze achtergrond speelden zich de eigenlijke bestands
besprekingen af. Het paste in de Gelders-Franse opzet de ver
keerde indruk te wekken, dat een verdrag zonder veel moeite 
gesloten zou worden. De Franse gezant de la Guiche bracht door 
zijn bemiddeling een dagvaart op 1 maart 1519 te Utrecht tot 
stand en verzekerde Margaretha, dat Karel van Gelre in principe 
bereid was het bestaande bestand met 6 maanden te verlen
gen1 1 5) . De landvoogdes beval alle vijandelijkheden in Friesland 
te staken en zond Hendrik van Nassau, stadhouder van Holland, 
naar de onderhandelingen. Niet op 1 maart, maar door de late 
aankomst van de Geldersen op 3 maart begonnen, liepen de be
sprekingen vrijwel onmiddellijk vast door de Gelderse eis eerst 
enkele onrechtmatig bezette grietenijen in Friesland terug te 
geven, voor zij de wapenstilstand wilden verlengen110). Nassau 
vermoedde hierin de hand van Frans I: „Leur manière de faire 
a esté plus pour nous abuser et tromper que pour autre fin" 
schreef hij op 12 maart 1519 aan Margaretha1 1 7). Met dit hard-

^ 0 3 ) v.d. Bergh, III, nr. 249. pp. 164-165 . 
1 1 4) Ibidem, nrs. 251, 255, 256 en 260, pp. 167, 172-174 en 184-185 . 
1 1 5) Ibidem, nrs. 243—244, pp. 154—156. 
1 1 β ) Ibidem, nr. 248, pp. 160—164. 
l 1 7 ) Ibidem, nr. 247, pp. 159—160. 
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nekkig volhouden aan zijn eisen van een kleine vorst, die weinig 
kon missen, eindigde de eerste ronde. 

Margaretha beklaagde zich bij Frans I, die onmiddellijk zijn 
goede wil toonde: op 16 maart werd een nieuwe instructie voor 
de la Guiche uitgevaardigd met het dreigement alle steun aan 
Karel van Gelre te zullen staken bij voortduren van zijn obstruc
t i e 1 1 8 ) . Een loos ultimatum: zou Frans I werkelijk de ijverige 
agent voor zijn kandidatuur voor het keizerschap van zich willen 
vervreemden? In plaats van toeschietelijker te zijn, breidden de 
Geldersen hun territoriale eisen in Friesland uit tot de hele polder 
het Bildt en wezen het Bourgondische voorstel eerst een bestand 
te sluiten en dan alle geschillen door Franse arbitrage te regelen 
beslist van de h a n d 1 1 9 ) . De Gelderse kanselier ontkende cate
gorisch dat Karel van Gelre aan de la Guiche beloofd had de 
verlenging van een half jaar toe te staan en vertrok zonder, zoals 
verlangd werd, het verslag van de besprekingen mede te onder
tekenen. De Habsburgse gezanten waren somber gestemd: wat 
baatte het dat zij met veel moeite op 26 maart 1519 10 dagen 
verlenging bereikt hadden? Karel van Gelre had een aanzienlijke 
strijdmacht bijeen gebracht; voor de Nederlanden kon deze be
wapening de ergste consequenties hebben 1 2 0 ) . Dezelfde pessi
mistische verwachtingen kreeg Margaretha van vrijwel al haar 
legeraanvoerders te horen ^ 1 ). 

De Franse bemiddeling betekende niets; door de Bourgon
dische gezanten benaderd had de la Guiche geweigerd ook maar 
enige aandrang op de Gelderse delegatie uit te oefenen. ,,ΙΙζ ne 
sont que serviteurs", zei de gezant op de Geldersen wijzend, „je 
ne veulx arguer à eulx. Mais moy retourné vers leur maistre, lui 
en toucheray plus à plain et sarray son intención" 1 - 2 ) . W a t deze 
verzekeringen waard waren, bleek uit zijn verslag aan de hertog 
over de dagvaart, dat hij de Bourgondische onderhandelaars 
toonde: volgens de la Guiche lag de oorzaak van de mislukking 
in de Bourgondische weigering de Gelderse wens over het Bildt 
te vervullen123). De Habsburgse gezanten vermoedden, dat men 
de besprekingen over de uitvoering van het verdrag van Noyon 

118) Nég., nr. 94, pp. 351-353. 
1)n) v. d. Bergh, III , nr. 257, pp. 174—175. 
120) Ibidem, nr. 250, pp. 165—166, pp. 167. 
121) Ib., nrs. 251, 255, 256 en 260, pp. 172-174 en 184-185. 
122) Ib., nr. 264, pp. 190-193. 
123) Ib., nr. 262, pp. 187-189. 



272 GELRE E N HABSBURG 

te Montpellier wilde afwachten en inmiddels de onderhandelingen 
te Utrecht rekte. De raadgevers van Margaretha vertrouwden 
deze gang van zaken niet. Cornells van Bergen somde kort na 
28 maart 1519 op verzoek van de landvoogdes124) zijn bezwaren 
op tegen de houding van Fransen en Geldersen12"'). Men moest 
de Geldersen, die alleen tijd zochten te winnen, geen concessies 
doen. Karel van Gelre zou alle tegemoetkomingen van Marga
retha aan angst toeschrijven en een verdrag niet nakomen. Gaf 
men hem toe, dan ontmoedigde men de trouwe Friezen. Integen
deel moest de verdediging georganiseerd worden door nieuwe 
troepen aan te werven. De Gelderse steden moesten worden in
gelicht over de pogingen van Habsburgse zijde om het bestand 
te verlengen; dan zouden de onderdanen hun hertog niet zo 
krachtig steunen, wanneer zij bovendien gewaarschuwd werden, 
dat hun handel met de Bourgondische Nederlanden verboden zou 
worden na afloop van het bestand. Nu Luik aan de Bourgon
dische kant stond, zou Franse hulp in geld niet meer ongehinderd 
Gelre kunnen bereiken. Tenslotte diende Margaretha bij Frans 
I te protesteren. Karel van Gelre zou niet zo halsstarrig optreden, 
als hij niet door Frankrijk gesteund werd. De Franse koning 
moest in deze aangelegenheid evenzeer open kaart spelen als 
Margaretha. Een vrijwel gelijkluidend advies gaf Anton de La-
laing128). Alleen was hij niet zo hoopvol gestemd als Bergen: 
„Madame, je say bien si nous avons la guerre, nous sommes 
destruís et affoliez. A l'autre costé si vous rendes au Gheldrois 
ce qu'il demandent, là ou y n'ont point de droit, on se des-
honourre et si perdez le pays, et davantaige n'est point encoirs 
asseuré d'avoir paix avec eulx". 

Het was een moeilijk probleem. Kon men de Franse verzeke
ring geloven, dat de Gelderse bewapening werkelijk niet tegen 
de Nederlanden gericht was? Margaretha waagde het er maar 
op en zette de besprekingen voort, maar weigerde absoluut de 
Gelderse eisen in te willigen in haar hernieuwde instructie aan 
de gezanten te Utrecht van 31 maart 1519127). Van dezelfde 
vastberadenheid getuigde haar bevel op 28 maart aan Roggen
dorf, stadhouder in Friesland, om de nodige maatregelen voor 

: m ) Ib , nr. 266, pp. 197—198. Deze uitnodiging moet voorarfgaan aan 
de memone van Bergen, die er immers het antwoord op is (cf. noot 120). 

1 2 Б ) Ib., nr. 265, pp. 195—197. 
1 2 e ) Ib., nr. 268, pp. 200—201. 
1 2 7 ) Ibidem, nr. 269, pp. 202—203. 
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de verdediging te nemen. Hiertoe zond zij ook de ruiters uit de 
compagnieën van Nassau en Ravestein naar de grenzen van 
H o l l a n d 1 2 8 ) . Bergen en Lalaing hadden juist gezien; de H a b s -
burgse gezanten in Frankrijk kregen vele mooie woorden te 
horen, maar niet m e e r 1 2 0 ) . De grootmeester de Boisy was zeer 
verstoord op Karel van Gelre en verklaarde dat ,,le dit de Ghel -
dres ne fait onques riens que par force". Ook gaf hij toe, dat 
Marga re tha redelijke aanbiedingen had gedaan, die de Gelderse 
hertog niet had kunnen weigeren „que à son grand tort" . M a a r 
hij herhaalde grote verwacht ingen te koesteren van de gezant de 
la Guiche, die in feite zo weinig gedaan had om zijn zending tot 
een succes te maken. Hoe scherp de Habsburgse ambassadeur de 
zaak ook stelde, hij kreeg niet meer gedaan dan de toezegging 
dat deze Gelderse kwestie dringend aan de koning zou worden 
aanbevolen. „Ils avoient plus de ruses à entretenir ledit de Ghel -
dres que le demeurant de leurs confédérés et alliez, et n 'en pou-
voient venir à bout sinon à grand mistère et difficulté". Zelfs liet 
het de Boisy eigenlijk onverschillig hoe de Gelderse kwestie verlo
pen zou. Toen Naturelli hem er op wees, dat de ontwijkende hou
ding van de la Guiche en de tegenstrijdige Gelderse houding alleen 
te verklaren waren uit de aanmoediging van de Franse koning, 
an twoordde de grootmeester, dat dit juist gezien w a s 1 2 0 ) . 

D e invloed van deze Franse houding deed zich te Ut rech t 
gevoelen, waar de onderhandel ingen nog steeds traag verliepen. 
O o k de la Guiche speelde nu het Gelderse spelletje mee en be
lemmerde de dagvaar t door niet te verschijnen, met veel excuses 
voor zijn afwezigheid ^ 0 ) . Tenslot te gaven op 9 april de Gelder
sen zover toe, dat zij in een verlenging met nog een maand toe
s t e m d e n 1 3 1 ) . O p dezelfde dag deelde Karel van Oostenrijk zijn 
bevreemding over deze t rage onderhandel ingen mee aan M a r g a 
retha 1 3 2 ) . De landvoogdes moest nu zelf maar over deze bes tands
kwestie beslissen, hoewel Karel verwachtte , dat op de 
samenkomst te Montpell ier een overeenkomst bereikt zou 
worden. Marga re tha deelde de mening, dat Karel van Gelre deze 
besprekingen afwachtte, maar liet zich niet uit over de te ver
wachten afloop. Alleen drong zij er op aan een emde te maken 

128) Ib., nr. 267, pp. 198-199. 
12n) Nég., II, nr. 118, pp. 396-401. 
130) v. d. Berflh, III, nr. 271, p. 207 en nr. 274, pp. 211-214. 
131) Ib., nr. 276, p. 216. 
132) Nég., II, nr. 126, pp. 427-428. 
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aan het geschil over Friesland, „car c'esc une chose très néces
saire pour le bien, seurté et repos de voz pays de par deçà" 133) 

De hooggespannen verwachtingen, die men aan Bourgondische 
zijde koesterde over de conferentie van Montpellier, kwamen 
geenszins uit. Chièvres en Gattmara hadden verzocht, dat Frans I 
Karel van Gelre, nu deze kennelijk in gebreke was gebleven, zou 
helpen bestrijden 134) Maar de besprekingen vonden een ontijdig 
emde door het plotseling overlijden van de grootmeester van 
Frankrijk, Artur de Gouffier, heer van Boisy. Reeds vóór dit 
sterfgeval waren de onderhandelingen al hopeloos vast
gelopen 13~'). 

Een laatste poging om Karel van Gelre nog te bewegen het 
bestand te verlengen werd begin mei ondernomen door Philips 
van Bourgondie, bisschop van Utrecht. Weer stuitte dit verzoek 
op de voortdurende eis voor en aleer een verdrag kon worden 
gesloten het Bildt over te dragen1 1 0) . Op deze wijze liep de 
langgerekte serie besprekingen, die bijna twee maanden in beslag 
had genomen af Ondanks de angst voor een Gelders optreden 
gebeurde er mets enkele kleinere incidenten in Friesland uit
gezonderd 

Indien het de bedoeling van Karel van Gelre was geweest 
Bourgondische maatregelen tegen zijn bemoeiingen met de ver
kiezingen van een keizer te voorkomen, gevaarlijk omdat al zijn 
beschikbare troepen voor dit doel waren ingezet en tegelijk 
Bourgondische soldaten in de Nederlanden vast te houden door 
de spanning te laten voortduren, dan was hij zeker geslaagd 
Maar in deze berekeningen school een risico Door zijn krachten 
op deze manier in dienst van Frankrijk te stellen, in de ver
wachting bij een voor Frans I en hemzelf gunstige uitslag rijkelijk 
te worden beloond, verspeelde de hertog een unieke kans, zich 
misschien blijvend in Friesland te nestelen 

De troepenverzamehngen van de Franse partijgangers waren 
een bron van zorgen voor de Habsburgse gezanten, die te Augs
burg de belangen van Karel van Oostenrijk behartigden. Karel 
van Gelre, zo schreven zij op 4 mei 1519 aan hun heer, nam alle 
soldaten, die zich aanmeldden in dienst l M ) . Bovendien had hij 

133) К Lanz, Aktenstucke, ρ 78 
1 3 4 ) К Brandi, Karel V, ρ 71. 
1 3 5 ) ν d Bergh, III, nr 278, pp 220—222 
1 3 ß) Neg , II, nr 136 ρ 443 
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zich gevoegd bij zijn schoonvader hertog Hendrik van Brunswijk 
Lüneburg, „qui est pareillement serviteur dudit roy de France" 
In Nedersaksen kwamen nog meer medestanders bijeen: de 
bisschop van Munster, de hertog van Mecklenburg, de landgraaf 
van Hessen en verschillende andere vorsten uit dit gebied. Alleen 
hertog Hendrik van Brunswijk Wolfenbuttel ontbrak in dit gezel
schap. De Rijnlandse keurvorsten waarschuwden, dat dit leger 
naar de verkiezingsstad Frankfort zou trekken en in samen
werking met Saksen en Brandenburg de keuze van Karel van 
Oostenrijk zou verhinderen. Zover kwam het niet, want de door
tastende en vooral royale Habsburgse diplomatie wist de candi-
datuur van Karel aanvaardbaar te maken137) en de gevreesde 
strijdmacht was in de Hildesheimse oorlog gewikkeld. Op 29 juni 
1519 werd de slag gestreden bij Soltau, waar de Gelderse troepen 
zich bijzonder onderscheidden. Voor een gewapende interventie 
bij de keizerskeuze was het te laat. Daags tevoren was Karel van 
Habsburg tot keizer verkozen. 

Karel van Gelre had een hoog spel gespeeld, maar de gewich
tige inzet, een vooraanstaande plaats in het Duitse rijk onder 
Frans I als keizer (cf. p. 269) verloren. Nu hij opnieuw bevreesd 
moest zijn, dat de nieuwgekozen keizer zijn ongenoegen over de 
weerbarstige weigering om redelijke onderhandelingen te voeren 
en over zijn activiteit ten gunste van de Franse candicatuur op 
hem en zijn landen zou verhalen, was hij wel bereid een vrede
lievende regeling te treffen. 

Karel van Gelre had van de bijeenkomst van de keurvorsten 
gebruik gemaakt door op 31 mei een gezantschap af te vaardigen 
om hun te verzoeken van de keizer zijn belening als rijksvorst te 
willen bevorderen138). Als bij vorige gelegenheden haalde de 
hertog de hele geschiedenis sinds het optreden van Karel de 
Stoute in 1473 af voorgevallen, weer op. Ondanks de rechten van 
zijn vader en van hemzelf, ondanks hun diensten aan het huis 
Habsburg-Bourgondië, ondanks de beloften van Maria van 
Bourgondië op haar sterfbed, had Karel niet tot zijn wettig bezit 
kunnen komen. Gelre en Zutphen hadden hem aanvaard en 
gehuldigd, maar een erkenning had hij nooit verkregen omdat 
Maximiliaan ,,die lande van Gelre an dat huys van Bourgondien 
willen hebben mit lieff ader mit leyde". Hiertegen had hij zich 

137) K. Brandi, Karel V, pp. 84-90. 
138) Nijh., VI, 2, nr. 958, pp. 631-635. 
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met Franse steun moeten verdedigen, maar nooit had hij zich 
tegen het Rijk gekeerd. Integendeel, Maximiliaan had het vors
tendom Gelre in losser verband tot het rijk willen brengen als een 
achterleen van Brabant of van het hertogdom Bourgondie. Werd 
zijn belening toegestaan, dan zou hij zich gedragen ,,as eyne 
onderdanige ind getrouwe fürst des hilligen njckx sich schuldich 
is to halden ind bewijsen etc". Dit waardige betoog zonder enige 
propagandistische verdraaiing, of het moest dan zijn, dat het 
testament van Maria van Bourgondie strikt genomen een heel 
andere strekking had (zie hierover p. 16), bleef zonder resultaat. 
De keurvorsten hadden heel wat meer aan hun hoofd dan alleen 
deze kwestie. De mogelijkheid, dat zij Karel V voor het hoofd 
wilden stoten door gunsten te vragen voor zijn uitgesproken 
tegenstander, was niet bijzonder groot. Konden zij buitendien 
deze beloften geloven uit de mond van een vorst, die nog kort
geleden met wapengeweld invloed op hun keuze had willen 
uitoefenen? 

Voorlopig werd op dit verzoek dan ook niet gereageerd, maar 
wel was de Gelderse neiging tot een blijvend accoord aanleiding 
voor de landvoogdes de Gelderse kwestie aan te snijden door 
bemiddeling van Everard van der Mark, bisschop van Luik, eens 
haar tegenstander maar sinds kort een van haar belangrijkste 
raadslieden. Op 21 januari 1520 gaf Van der Mark aan Marga
retha een terugblik over het verloop van deze onderhandelin
gen1 3 9) . Als broeder van Robert, meermalen aanvoerder van 
Franse hulptroepen in Gelre, kon de kerkvorst op een goede 
ontvangst van zijn gezanten rekenen bij hertog Karel. Toch ver
liepen de besprekingen moeizaam, omdat Margaretha vast hield 
aan het bezit van Grave en aan de Gelderse ontruiming van 
Friesland Aan de andere kant werkten de eisen van Karel van 
Gelre belemmerend: een aanzienlijk jaargeld, een compagnie 
ruiters, zoals hij nu van Frankrijk ontving, de opvolging van 
eventuele kinderen uit zijn huwelijk met Elisabeth van Lüneburg 
en de netelige kwestie van Gulik en Kleef, bondgenoten van 
Habsburg, maar vijanden van Gelre. Van der Mark adviseerde 
de regering op deze punten toe te geven. Vrede zou de garni-
zoenskosten verminderen, troepen vrijmaken voor een oorlog in 
het Zuiden en de positie tegenover Engeland versterken. Men 

" ' ' j Alg Rijksarch., Brussel Registre Collection de documents historiques, 
I, f. 175. 
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was dan in staat het land van „bandits" te zuiveren, die tot nu 
toe steeds hun toevlucht in Gelte konden zoeken. Karel van Gelre 
zou wegens zijn ouderdom toch geen kinderen meer krijgen; 
mocht dit onverwacht toch gebeuren, dan kon Karel V zich tot 
beschermer laten benoemen en zo vrij over de hertogelijke kinde
ren en hun landen beschikken. De Bourgondische raad was het 
hier mee eens en op deze basis werd na lang beraad een ontwerp 
opgesteld. Met dit besluit kwam men na jaren de Gelderse eisen 
tegemoet. Deze vooruitgang, mogelijk te danken aan het gezonde 
verstand van Van der Mark, bood reële kansen op een vergelijk. 

Maar Karel V kon zich met verschillende hoofdzaken niet 
verenigen al schreef hij op 1 september 1519 aan Margaretha dat 
hij de redactie van de artikelen goed vond1 4 0) . De investituur 
aan Karel van Gelre moest worden verleend als achterleen van 
Brabant. Grave en Montfort dienden uitgezonderd te worden. 
Het zou goed zijn als er niet over opvolging door dochters van 
Karel van Gelre gesproken werd. Karel van Gelre had wel er in 
toegestemd zijn dochters uit te sluiten, indien zij een redelijke 
bruidsschat zouden ontvangen. Daarom moest dit artikel zo ge
concipieerd worden, dat bij ontbreken van mannelijke erfgenamen 
de dochters een bruidsschat zouden krijgen ,,à la mode d'Alle-
maigne" en Gelre aan Habsburg zou vervallen. Deze uitzet be
droeg 100.000 voor de oudste dochter en 30.000 gulden voor 
haar jongere zusters. Karel V ging accoord met een jaargeld 
van 10.000 gulden, een bende ruiters van 50 lansen, mits Karel 
van Gelre zijn banden met Frankrijk verbrak en zonder mede
weten van de keizer geen oorlog begon. 

Een ontwerp vulde deze brief aan 1 4 1) . De inhoud was gelijk, 
alleen werd over Gelre bepaald, dat alle kinderen van Karel en 
Elisabeth zouden opvolgen. Alle Friezen zouden Karel V als 
heer huldigen maar Karel van Gelre zou als stadhouder voor zijn 
leven optreden met behoud van alle inkomsten van het land. De 
keizer zou alleen de bevoegdheid behouden in de nu namens 
hem bezette Friese steden. Tussen Karel V en Karel van Gelre 
moest een zo nauw mogelijke band ontstaan, die met name alle 
allianties met Frankrijk zou uitsluiten. Tenslotte zouden Gelre 
en de bisschop van Utrecht al hun geschillen aan de uitspraak 

140) Lanz, Corr., I, nr. 30, pp. 54—56. 
141 ) Wenen, DD 238, f. 90—v. 90; het Gelderse antwoord staat in de 

marge genoteerd. 
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van de keizer onderwerpen: deze bepaling werd noodzakelijk 
geacht om de Habsburgse bondgenoot te beschermen. 

Karel van Gelre had ingrijpende bezwaren, blijkens de opmer
kingen in de marge van het Bourgondische concept 1 M ) , ook al 
was hij het met de grote lijn eens. Hij vreesde uit de Franse 
gratie te raken zonder voldoende terug te ontvangen; daarom 
wenste hij het betreffende artikel aldus te wijzigen, dat hij wèl 
de belening zou ontvangen, maar pas hulde zou betonen, wanneer 
de keurvorsten hun toestemming gegeven hadden tot losmaking 
van Gelre uit het Rijk. Om zijn bloedverwanten niet tekort te 
doen, kon de hertog niet berusten in de afstand van Gelre na 
zijn kinderloos overlijden. In dit laatste geval zou de keizer zijn 
aanspraken op Gelre hernemen. Het stadhouderschap in Fries
land wilde Karel van Gelre na zijn dood ook aan zijn oudste 
zoon toegekend zien. 

Karel V was niet bereid zijn ontwerp te wijzigen en zo mis
lukten deze vredesonderhandelingen. Terecht betreurde Everard 
van der Mark de keizerlijke hardnekkigheid 1 3 Ό ) . De argumenten, 
die de bisschop van Luik had aangevoerd, waren steekhoudend. 
Karel V verspeelde een goede kans op vrede in de Nederlanden. 
Heel wat moeite zou hem en zijn landen bespaard zijn gebleven, 
als op dit ogenblik en niet pas zoveel later in 1528 bij de vrede 
van Gorcum de Gelderse kwestie geregeld was. Het draaide 
uiteindelijk om één punt: de opvolging van Karel V in het hertog
dom, maar was het zo'n risico om toe te geven aan de Gelderse 
eisen in dit opzicht? Karel van Gelre was nu 52 jaar oud en de 
verwachting dat hij nog kinderen zou krijgen was, zoals de 
bisschop van Luik opmerkte, uiterst gering. Bij zijn overlijden 
was de keizer toch de sterkste partij in de omgeving en zou, zoals 
hij in 1543 inderdaad deed, zijn aanspraken met succes kunnen 
doorzetten. Maar Karel V besloot anders en de Gelderse kwestie 
bleef nog negen jaar onopgelost. 

Na de wederzijdse krachtsinspanning in verband met de 
keizerskeuze bleef het verdrag van Noyon, nog steeds van kracht, 
ongestoord gehandhaafd. Toch kwam de verstandhouding niet 
boven een gedwongen beleefdheid uit. Een klacht van verschil
lende Hollandse steden over verhoging van de toltarieven te 
Hattem werd door Karel van Gelre beantwoord met een protest 
over gelijk onrecht, zijn onderdanen te Dordrecht aangedaan 1 ' '2) . 

142) Audiëntie, port. 1506. 
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Deze Hollandse achterdocht tegen iedere verandering zowel als 
de Gelderse reactie typeren de gespannen verhouding in oktober 
1519. Helemaal gerust over deze situatie was Karel van Gelre 
niet. Daarom hernieuwde hij zijn pogingen om door bemiddeling 
van keurvorsten en rijksdag belening te krijgen met Gelre. Aller
eerst herhaalde hij op 31 december zijn verzoek aan de keur
vorsten om hun medewerking 143) in gelijke termen als op 31 mei 
van dit jaar. Deze wens werd door de keurvorsten gunstig ont
vangen: zodra Karel V in Duitsland aankwam, zouden zij hem 
het Gelderse verzoek voorleggen 14*). De overkomst van de keizer 
liet nog lang op zich wachten. Pas in oktober 1520 kwam hij na 
besprekingen met Engeland en Frankrijk over de Nederlanden 
in Aken aan. Karel van Gelre, met recht bezorgd dat zijn be
langen in het vergeetboek geraakt waren, herinnerde de keur
vorsten aan hun beloften op 22 september 1520, toen het vertrek 
van Karel V naar zijn Duitse landen verwacht kon worden1 4 5). 
Hij boekte in zoverre succes, dat Karel V hem op 22 november 
vrij geleide verleende voor Hendrik Salsborch en Johan Viers-
sen14G). Te Keulen brachten deze gezanten het verzoek van 
Karel van Gelre aan de keizer over. Een antwoord is niet bekend. 
Uit de verdere gang van zaken mag men afleiden, dat de kwestie 
naar de aanstaande rijksdag van Worms verwezen werd. Nog
maals riep immers de Gelderse hertog op 12 januari 1521 de 
steun van de keurvorsten in om een vrijgeleide voor een ambas
sade van maar liefst 25 man147) en vulde op 17 februari dit 
schrijven aan met de waarschuwing niet naar ,,quaetgonneren" te 
luisteren148). Zijn goede bedoelingen waren immers boven elke 
twijfel verheven, maar indien hij werd aangevallen, zou hij zich 
noodgedwongen weten te verdedigen. Karel van Gelre had 
een ijdele hoop gekoesterd: zijn gezanten kregen te Worms zelfs 
geen antwoord op het aangeboden verzoek, dat alle betogen over 
het recht op Gelre weer herhaalde, en moesten zich tevreden 
stellen hun pogingen notarieel te laten vastleggen om zich tegen
over hun meester te kunnen verantwoorden149). Karel V had 

1 4 ï ) Nijh., VI , 2, nr. 985. pp. 648-650 . 
1 1 4) Ibidem, nrs. 986—989, pp. 650-652 . 
1 4 5) Ibidem, nr. 1031, p . 6 7 0 - 6 7 1 . 
1 4 e) Ibidem, nr. 1036, p. 676. 
" Ч Ibidem, nr. 1043, p. 679. 
1 4 8 ) Ib., nr. 1046, pp. 679-680. 
1 4 B ) Ib., nr. 1050, pp. 681-687. 
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mogelijk met het oog op de keurvorsten aan wie hij zoveel ver
schuldigd was de indiening van het Gelderse request niet willen 
weigeren, maar zijn standpunt in de Gelderse kwestie gaf hij niet 
prijs. Het ogenblik was buiten de schuld van Karel van Gelre 
ook uiterst ongunstig. Niet alleen had deze rijksdag de handen 
vol met de talloze problemen rond de verhouding van de rijks-
standen tot hun nieuwe vorst, waarin met goede wil nog wel 
plaats was geweest voor de Gelderse affaire, maar bovenal was 
dit de gelegenheid waarbij Luther voor de keizer verscheen130). 
Geen wonder dat de rijksdag, waar ieder lid ook nog zijn eigen 
belangen te verzorgen had, onvoldoende aandacht schonk aan 
het Gelderse gezantschap. 

Nu zijn positie niet erkend werd, zocht Karel van Gelre steun 
in Frankrijk. Over de gevolgen zijn wij niet ingelicht, maar dit 
contact was aanleiding voor Karel V om zich te beklagen over 
Franse geldzendingen aan Gelre. Frans I ontkende alle financiële 
steun of zelfs maar toezeggingen1"'1). De keizer, zo schreef hij 
aan zijn gezant, probeerde zich aan bepaalde verplichtingen te 
onttrekken door hem de daden van Robert van der Mark, de 
koning van Navarra en „mon cousin de Gueldres" te verwijten. 
Maar dit waren „faitz d'aultruy et ne me touchent en riens". 
Deze beschuldiging kwam inderdaad eerder dan uit bestaande 
intrigues voort uit de groeiende Frans-Habsburgse tegenstelling: 
in mei 1521 brak de oorlog in Italië uit. 

Een hoopvoller beeld van de verhouding tot Gelre had Marga-
retha van Savoye, op wier initiatief, naar men mag vermoeden, 
bisschop Everard van Luik intussen opnieuw zijn bemiddeling 
had verleend om de Gelderse kwestie te beëindigen door een 
definitief vredesverdrag132). Het is een treffend feit, dat Karel 
van Gelre, steeds als oorlogszuchtig gekarakteriseerd, nooit aan
biedingen om te onderhandelen afwees, ook ditmaal niet. Op 
19 juni 1521 machtigde en instrueerde hij dr. Wijnand van 
Arnhem, Johan van der Weiden en Johan Vierssen om de be
sprekingen met de keizerlijke gezanten te openen en een verdrag 
te sluiten, dat hij beloofde te ratificeren132). De hertog was zijn 
wensen van dit en vorig jaar niet vergeten. Opnieuw stipuleerde 
hij belening als rijksvorst met de in Duitsland gebruikelijke op-

ι ε ο ) К. Brandi, Karel V, pp. 101 — 109. 
1 5 1 ) Neg., II, nr. 144, p. 471. 
1 B ! !) Nijh., VI, 2, nr. 1062, pp. 694-696. 



GELRE EN HABSBURG 281 

volging in mannelijke en vrouwelijke lijn en het erfelijk guber-
natorschap van Friesland met inbegrip van Leeuwarden, Franeker 
en Harlingen. Slechts wanneer Karel kinderloos zou overlijden 
kwam Friesland weer volledig terug onder Habsburgs gezag 
tegen betaling van 48.000 mark zilver en de gemaakte onkosten. 
Deze voorwaarden waren door de centrale regering in Brussel 
aanvaard maar door de keizer in september 1519 verworpen1'*3). 
Uit het uitblijven van verdere gevolgen van deze onderhande
lingen blijkt, dat dit het laatste woord van de keizer is gebleven 
in deze materie. 

5. Tussen oorlog en vrede, augustus 1521—april 1524. 

Nadat met het mislukte verzoek aan de rijksdag het hele 
arsenaal van verzoenende middelen was uitgeput, viel de Bour-
gondisch-Gelderse verhouding weer terug in een niemandsland 
tussen strijd en overleg, beide zonder veel animo gevoerd. Enige 
maanden na de rijksdag van Worms gaf een conflict tussen 
Kampen en Zwolle Karel van Gelre de gelegenheid zijn gezag 
tot deze laatste stad uit te breiden. Dit succes steeg de hertog 
naar het hoofd. Triomfantelijk bood hij op 18 augustus 1521 
Frans I zijn zwaard aan vanuit ,,ma nouvelle ville Swolle" 1 5 +) . 
„Toute la chrestienté se dispose plus à guerre que autrement", 
schreef Karel. Dit sloeg op de oorlog tussen Frankrijk en Habs-
burg, zowel in Italië als langs de Franse Noordgrens. In deze 
situatie wilde hij Frans I zijn trouw bewijzen door „grever voz 
ennemis, qui sont pareillement les myens". Om een en ander 
nader te bespreken vaardigde hij Willem Quinon naar Frankrijk 
af. Hiermee bedoelde de hertog geen onbaatzuchtige toewijding 
aan de Franse zaak. Eerder was het zijn bedoeling om met 
Franse steun in Overijssel meer te veroveren. Karel van Gelre 
had hiermee al een begin gemaakt en Hasselt en Deventer zonder 
succes belegerd. Maar de tijd, dat de Franse troepen hem te hulp 
kwamen, was voorbij. Nu trouwens Frans I de vijand in eigen 
land had zien verschijnen en Gelre absoluut niet bedreigd werd, 
viel er niet te denken aan andere hulp dan in geld. Of een der-

153) Volgens het reeds eerder (p. 276) aangehaalde verslag van Everard 
van der Mark, 21 Januari 1520; Algemeen Rijksarchief te Brussel, Registre 
Collection de documents historiques, I, f. 175. 

154) Busken Huet, nr. 73, p. 13. 
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gelijke assistentie verleend werd zal wel altijd onopgelost blijven. 
Diplomatieke voorzichtigheid gebood dergelijke maatregelen in 
het duister te houden en zeker niet schriftelijk vast te leggen. 

Een Gelderse oorlog kwam de Bourgondische regering niet 
gelegen. Dit gevoelen lag ten grondslag aan de zending van 
Adriaan van Brempt naar Gelre om onderhandelingen aan te 
bieden. Op 20 maart zond de hertog de gezant terug met dezelfde 
wensen als in juni 1521: volledige onvoorwaardelijke belening en 
erfgubernatorschap in Friesland 1 5 3 ). Hieraan voegde Karel van 
Gelre toe, dat hij wel bereid was Gelre als achterleen van Bra
bant te aanvaarden, mits de goedkeuring van keurvorsten en 
rijksstanden verkregen werd ter voorkoming van toekomstige 
onaangenaamheden. Voorlopig werden deze besprekingen niet 
voortgezet ondanks deze belangrijke Gelderse concessie. 

Inmiddels was trouwens de vrede tussen Gelre en Habsburg 
weer verbroken door een oorlogsverklaring van de Gelderse 
partij in Friesland, gesterkt door de Gelderse successen in het 
nabij gelegen Overijssel. Hiermede had deze factie zijn eigen 
graf gegraven. De nieuw benoemde Bourgondische stadhouder. 
George Schenck van Tautenburg, kon op krachtige wijze tegen 
deze aanval optreden dank zij de steun van de regering. Ondanks 
de gelijktijdig gevoerde onderhandelingen, was Margaretha niet 
bereid de Gelderse aanval ongestraft te laten. De landvoogdes 
kon van de gelijktijdig verbeterde situatie profiteren. Karel V 
beloofde aan Schenck op 17 mei 1522 1500 soldaten, voor een 
oorlog, zoals hij te voeren kreeg, een behoorlijke strijdmacht 1 5 й). 
Ook was de positie van Schenck versterkt door de overgang van 
een aantal Friese edelen en hun aanhangers naar het Habsburgse 
kamp onder leiding van Janko Douwama, die in het najaar van 
1521 had plaats gevonden. Zij hadden Karel van Gelre in 1514 
in het land gehaald en tot dan toe krachtig gesteund, maar de 
herhaalde pogingen van de hertog om tegen hun kennelijke onwil 
zijn erkenning tot heer van Friesland door te zetten, hadden hen 
van de hertog vervreemd. Het moet deze verdedigers van de 
Friese vrijheid trouwens pijnlijk zijn gevallen te merken, hoe 
weinig Karel van Gelre au fond om hun onafhankelijkheid gaf. 
In de afgelopen jaren had hij zich herhaaldelijk in principe bereid 
verklaard Friesland af te staan aan Habsburg, tegen een aan-

1 3 5 ) Wenen, DD 239, f. 138. 
l s e ) Nij'h., VI, 2, nr. 1112, pp. 725—726. 



GELRE EN HABSBURG 283 

zienlijke som gelds of tegen de zekerheid als rijksvorst erkend 
en met rust gelaten te worden , al of niet als erfgubernator van 
Fries land. 

O p deze wijze toegerust opende Schenck de vijandelijkheden. 
Zijn eerste onderneming, het beleg van Genemuiden, werd een 
mislukking. In een treffen met de Geldersen leed hij op 1 juni 
een nederlaag, waar in hij zelf gewond raakte. M a a r op 15 augus
tus s laagde de s tadhouder erin Sneek in te nemen. 

Tus sen deze bedrijven door werden de onderhandel ingen met 
Gelre voortgezet. Karel V stelde veel prijs op een vreedzame 
regeling, waa rop bij een samenkomst zijn bondgenoot Hendr ik 
V I I I ook had a a n g e d r o n g e n 1 3 7 ) . „ N o u s sommes et serons 
contens si ledit messire Charles de Gheldres vous requiert de 
traittié qua à l 'extrémité et plustost que rompre ou faillir à paix, 
vous lui consentez lesdits ducè de Gheldres et conté de Z u t p h e n 
avec leurs appar tenances et appendances en propriété pour en 
joyr en toutes prééminences, droiz et prouffitz par lui et ses 
hoirs masles et procréez de son corps en léal mariaige", maar 
als achterleen van Brabant , schreef de keizer in mei 1522 aan 
M a r g a r e t h a 1 3 8 ) . In Friesland zou Karel van Gelre als s tadhouder 
optreden, mits hij en de Friese landen van te voren Karel V als 
„seigneur propriétaire" huldigden en erkenden; ook moest de 
keizer de benoeming van aanvoerders, Har l ingen, Leeuwarden 
en Franeker behouden. Mannelijke erfgenamen van Karel van 
Gelre zouden geen aanspraak kunnen maken op het s tadhouder
schap van Friesland. 

Karel van Gelre achtte nog steeds deze voorwaarden, die op 
de twee belangrijke punten van de erfopvolging in Gelre en in 
Friesland van zijn in mei 1521 geuite w e n s e n 1 5 3 ) afgeweken, on
voldoende en wees een dergelijk voorstel af. Dit gedrag verweet 
de koning van Engeland op 20 augustus de hertog in een brief 
aan Venlo , waarschijnlijk aan meer Gelderse steden verzonden. 
„Mais ledict messire Charles demeurant obstiné à la guerre ne 
s'est voulu condessendré à nulz bons ne raisonnables moyens de 
p a i x " 1 5 8 ) . Hendr ik V I I I waarschuwde, dat dit gedrag de onder
gang van Gelre zou betekenen en raadde Ven lo aan zich aan 
Karel V te onderwerpen of tenminste neutraal te blijven. Anders 
was hij verplicht de keizer bij te staan, ook bij de verovering van 

15T) Audiëntie, port., nr. 1506. 
158) Ibidem, nr. 41, f. 1—f. 3. 
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Gelre. Dit ultimatum bleef zonder uitwerking. Herinnerde Venlo 
zich het vergeefse beleg van 1511, toen Engelse en Bourgon
dische troepen voor de stad hadden gelegen? Of wist Karel van 
Gelre hen ervan te overtuigen, dat het Engelse schrijven bluf 
was? De hertog had wel veel vertrouwen in de gang van zaken; 
op 20 augustus schreef hij zijn schoonvader, de hertog van 
Brunswijk: „dairop veurtlich to weten, dat onse saicken noch in 
krijge ind oirlich gestalt sijn ind sich daegelix daeromme 
stereken"15"). Ondanks het verlies van Sneek kon Karel zich 
inderdaad verheugen over een groter machtsuitbreiding dan hij 
ooit had gekend. De oorlog, die Habsburg met Frankrijk voerde, 
sloot een krachtig Habsburgs optreden uit. Zo bleef het even
wicht bewaard tussen Gelre en Habsburg. 

In het voorjaar werd opnieuw een poging gedaan om deze rust 
officieel vast te leggen op een dagvaart te Culemborg. De be
sprekingen bleven zonder resultaat, omdat van Habsburgse zijde 
weinig vertrouwen werd gesteld in de Gelderse goede wil en 
men andere, minder vredelievende plannen had om de Gelderse 
kwestie tot een goed einde te brengen. Op 16 maart 1523 ant
woordde Karel V Jehan le Sauch, die hem namens de land
voogdes de stand van zaken in de Nederlanden had uiteengezet: 
„il (Karel van Gelre) s'y cult et use de son vielz train acoustumé 
et qu'il n'y guères seureté en lui sinon pour son proffit et inte
rest" 1 < ю ) . Wanneer de keizer belangrijker zaken elders had af
gedaan, zou hij de Gelderse hertog spoedig tot rede brengen. 
Ondertussen moest men de verdediging regelen en „entretenir 
les matières par communications et dissimulations jusque l'on en 
puisse parvenir à quelque bonne fin par une sorte ou par autre, 
affin que cependant les pays et subgetz de par delà en soient 
de moins molestez ou traveilléz". Dit besluit leek veel op de 
talrijke soortgelijke plannen van zijn grootvader Maximiliaan; 
hoewel de kleinzoon nuchterder was in zijn projecten, bleek hij 
toch evenmin in staat zijn voornemens uit te voeren. 

Margaretha koos een rechtstreekser weg dan de voorgestelde 
geveinsde onderhandelingen. Uit eigen Nederlandse middelen 
werd een legertje uitgerust en naar Friesland gezonden. Nauwe
lijks aangekomen kon deze strijdmacht op 10 juni Stavoren in
nemen, profiterend van het Gelderse geldgebrek, waardoor de 

'ъп) R. A. Arnhem, Hert. Arch., nr. 510. 
w) Wenen, PA 15, f. 41. 
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huurlingen uiteen waren gegaan1 0 1). Dit goede begin was de 
inzet voor de herovering van Friesland: op 7 november 1523 viel 
als laatste vesting Sloten in Bourgondische handen. Ook Over
ijssel distancieerde zich van Karel van Gelre en hield zich in de 
strijd neutraal. Een huzarenstukje als de inneming van Steenwijk, 
op 20 september door Maarten van Rossum verrast, was een korte 
vreugde; nu Friesland verloren was gegaan, verloor het zijn 
strategische betekenis en werd de plaats half november weer 
ontruimd. Lichtpunten waren, dat de hertog op 2 november bij 
een bezoek aan Groningen als heer gehuldigd werd en hij Koe-
vorden, belangrijk voor de route naar het Noorden, op 12 septem
ber had ingenomen. 

Margaretha kon op 29 september deze gunstige resultaten al 
gedeeltelijk aan Karel V melden182), maar zonder de schaduw
zijden te verbloemen. Er was te veel oorlogsgeweld, waaronder 
de Nederlanden te lijden hadden. Als afleidingsmanoeuvre had 
Karel van Gelre tegen alle verdragen in 1.000—1.200 lans
knechten en een aantal ruiters uitgestuurd om te plunderen. Dit 
optreden kwam Margaretha zeer ongelegen, want zij had geen 
geld om de troepen te betalen. Om maatregelen ter verdediging 
van het land te nemen was op 10 oktober a.s. een Statenvergade
ring in Gorcum uitgeschreven. De graaf van Hoogstraten, stad
houder van Holland, had op behendige wijze gebruik gemaakt 
van de onenigheid tussen Nijmegen en Karel van Gelre. Op zijn 
vraag of deze stad het eens was met de rooftochten in Holland, 
gaf de magistraat openlijk zijn afkeuring te kennen. Zelfs waren 
zij bereid lieden, die in Holland gevochten hadden, te bestraffen. 
Ook op andere steden had het verscherpte handelsverbod voor 
Gelderse kooplieden in de Bourgondische Nederlanden, vooral 
in Antwerpen, invloed gehad. Arnhem schreef aan Schoonhoven, 
waar blijkbaar hun handel bemoeilijkt was, „une vraie lettre 
Geldroise" 1 0 2) , d.w.z. huichelend, waarin zij zich zelf en hun 
hertog wilden vrijpleiten van de plundertochten. 

Nog een andere maatregel trof de energieke landvoogdes: op 
1 oktober besloot zij op advies van de kardinaal van Luik contact 
op te nemen met de aartsbisschop van Keulen, de bisschop van 
Munster en de stad Aken1 0 2) . Bij verdrag waren deze immers 
verplicht de keizer bij te staan; het zou goed zijn deze strijd-

161 ) Archief van Buren, nr. 1029. 
102) Wenen. PA 15, v. 356-f. 357. 
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krachten gereed te houden om verdere plundertochten in Holland 
te voorkomen. Op 5 oktober 1523 was dit verzoek geschied103). 
De bezorgdheid van Margaretha had Hoogstraten tot groter ijver 
geprikkeld dan de landvoogdes wel wenselijk achtte. Hij ont
vouwde een plan om Karel van Gelre in zijn eigen land aan te 
pakken door een strooptocht op de Veluwe. Margaretha moest 
de al te voortvarende edelman op 8 oktober op de vingers tikken. 
Voor een dergelijke onderneming was geen geld beschikbaar. 
De tijd was niet geschikt, zolang men niets wist over de bereid
heid van Gelre om besprekingen aan te gaan. In een eigenhandig 
geschreven briefje drukte de landvoogdes zich krachtig uit: „vous 
aves mal pensé sur ces trois poins à ce que dites vouloir marcher 
si légèrement, se que je ne vous consanteray mes plustost le vous 
deffans de par l'empereur". Hoogstraten moest tenminste wach
ten tot Margaretha beter wist hoe de zaken er voor stonden. 
Hoogstraten lichtte zijn plan in twee brieven, beide van 12 okto
ber, nader toe1 0 4). Naar beste vermogen had hij keizer en land
voogdes gediend vooral door als stadhouder Holland te ver
dedigen. En niet zonder succes: „Puis ma venue les subgectz 
de ce pays n'ont eu aucun dommaige". Margaretha moest hem 
niet verkeerd verstaan: „Le plus malheureux appointement que 
pouryens avoir, nous seroit plus prouffitable que la meilleure 
guerre que sceussions et pourryons faire. Quand tout est dit les 
piétons que j'ay, ne vaillent riens que pour nombre et ne suis 
puissant d'entrer en Gheldres pour y séjourner". Voor zover 
hem bekend was, had hij geen opdracht contact op (e nemen 
met Karel van Gelre; wel wilde hij trachten de Gelderse steden 
tot neutraliteit te bewegen, zodra hij geschikte gezanten had ge
vonden, om zodoende de hertog te dwingen een voor Habsburg 
voordelig verdrag af te sluiten. Naast deze maatregelen achtte 
hij een „bonne raze" op de Veluwe wenselijk; deskundige bevel
hebbers o.a. de stadhouder van Friesland en Wassenaar, aan
voerder van de nieuw aangekomen Bourgondische troepen aldaar, 
hadden hem gewezen op het nut van een dergelijke plundertocht 
van bescheiden omvang. Reeds het gerucht alleen zou de Bour
gondische belegering van Sloten, laatste Gelderse bezit in Fries
land, bevorderen en de terugkeer van Gelderse troepen uit 
Overijssel ten gevolge hebben. Deze expeditie kostte niet meer 

163) Ambtenaren Centr. Bestuur, nr. 1. 
1 β 4 ) Ib., nr. 2; Wenen DD 238, f. 108—v. 109. 
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dan het onderhoud van deze troepen in hun garnizoenen; voor 
dit financieel argument zou Margaretha, altijd in geldnood, niet 
ongevoelig zijn. 

Ter beveiliging van Holland stelde hij nog een andere maat
regel voor: men zou vanaf Vreeswijk tot Naarden een linie van 
parate garnizoenen in stand kunnen houden. Deze zaak was 
urgent en hij verzocht daarom Margaretha spoedig haar wensen 
bekend te maken. Het verdere verloop van deze voornemens is 
uit de correspondentie niet bekend. In ieder geval ondernam 
Hoogstraten geen plundertocht en de overlast in Holland bleef 
voortduren, zoals Margaretha op 21 februari 1524 aan Karel V 
moest mededelen165). Toch werd het plan niet vergeten, maar 
de Bourgondische regering was niet zo snel in haar beslissing, 
als Hoogstraten gewenst had. Pas in 1524 zou een dergelijke 
onderneming aan Floris van Egmond worden opgedragen. 

Slechts op één punt had Hoogstraten succes. Op 14 en 22 
oktober 1523 ontving hij gunstige antwoorden uit Nijmegen 
en Roermond100). De laatste stad verklaarde, dat de aanvallen 
hun instemming niet hadden, „dan vruntschapp ind guede na-
buerschappen t'onderhalden sijn wir waill van gueden hertten 
toegeneyght". Margaretha honoreerde deze bereidwilligheid door 
de Nijmeegse burgers toegang tot de markt van Antwerpen te 
verlenen. Karel V keurde op 15 december deze stap goed en 
sprak de hoop uit hun „malveillance envers messire Charles de 
Gheldres" zich in de toekomst ten nutte te kunnen maken107). 
Hoogstraten kreeg nu toch zijn zin; op 1 januari 1524 droeg 
Margaretha Floris van Egmond, graaf van Buren, op met 2500 
lansknechten en 100 ruiters uit de compagnie van Hendrik van 
Nassau naar Holland te gaan met de bedoeling het land te be
schermen en plundertochten in Gelre te organiseren108). Buren 
opperde op 6 januari tegen deze instructie verschillende be
zwaren. Brabant bleef nu onbeschermd achter en zou, zoals de 
stad Den Bosch hem al gezegd had, van het optreden in Gelre 
niet profiteren. Een dergelijke expeditie bracht weinig voordeel 
behalve voor de soldaten en moest geregeld herhaald worden. 
Buren had een veel beter idee; men moest een behoorlijk leger 

103) K. Lanz, Corr., I, nr. 49, pp. 89—90. 
10e) Wenen, DD 239, f. 64-f. 65. 
W) Ibidem, PA 15, f. 20. 
10s) Ibidem. DD 238, f. 119-f. 120. 
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oprichten van 8.000 lansknechten en 1.000 ruiters met het nodige 
belegeringsgeschut. De onkosten, die 60.000 Philipsgulden per 
maand zouden belopen, konden door Brabant en Holland ge
dragen worden. Op deze manier zou eens en vooral een eind 
komen aan de Gelderse kwestie. Binnen 5 of 6 maanden zou 
er dan vrede heersen in de Nederlanden. Nooit was het ogenblik 
gunstiger geweest. Van betrouwbare dienaren had hij vernomen, 
dat Nijmegen en Roermond genoeg hadden van de drijverij van 
de hertog en zich aan een behoorlijke strijdmacht wel zouden 
overgeven. „Et jamais monsieur de Gueldres ne fut si peu aymé 
et tant hay qu'il est maintenant". Buren was trots op zijn eigen 
plan: „Madame, j'ai bien et à loisir penssé à cest affaire et treuve 
que cest advis est très bon" ι β 9 ) . 

Een grootscheepse aanval op Gelre raakte niet alleen Brabant 
en Holland, maar ook Henegouwen en Luxemburg, waar de gar
nizoenen deels uit Brabantse belastingen betaald werden. Marga-
retha liet, na grondig overleg met de geheime raad en de raad 
van financiën, haar opdracht van 1 januari 1524 op 10 januari 
door een persoonlijke gezant, Guillaume de Barres bij Buren 
nader toelichten1"0). Even goed als de landvoogdes kon graaf 
Floris van Buren weten, dat een verovering van Gelre militair 
en financieel niet te verwezenlijken was. Het was onmogelijk 
60.000 gulden bijeen te brengen of in 5 of 6 maanden, ja zelfs 
in een vol jaar, Gelre te onderwerpen. „Et que par impossible 
ce moien de faire la guerre en Gheldres ne feust conduisable et 
moins exécutable". Een plundertocht was beter gebleken in 1511, 
toen Maximiliaan terecht deze weg had aangewezen en Marga-
retha dit advies had genegeerd met als gevolg de mislukte be
legering van Venlo. Het was een handige zet van Margaretha 
haar eigen fout zo ruiterlijk toe te geven, want Buren, aanvoerder 
van de belegeringstroepen bij Venlo, was direct voor het falen 
van de onderneming verantwoordelijk gewees t . . . . De land
voogdes verguldde onmiddellijk deze bittere pil, door nadrukkelijk 
erop te wijzen, dat Buren onmisbaar was als aanvoerder van het 
Bourgondische leger in de Engels-Habsburgse voorjaarscam
pagne tegen Frankrijk. Ook zou men in de kaart van Frankrijk 
spelen door troepen aan de strijd tegen Frankrijk te onttrekken. 
Ieder wist immers, dat Frans I Karel van Gelre tot deze oorlog 

109) Ibidftn, f. 118—v. 118, f. 121-v. 122. 
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had opgestookt „de sorte que nostre puissance soit moindre 
contre luy et son royaulme". Toch moesten de Gelderse aan
vallen op Brabant en Holland gewroken worden om het aandeel 
van deze landen in de financiering van de oorlog en misschien 
zelfs deze gewesten, evenals Luxemburg en Friesland niet te 
verliezen. Het was daarom de uitdrukkelijke wens van de land
voogdes dat Buren „une guerre la plus aspre et dure par feu et 
autrement que possible luy seroit" moest voeren met de hiervoor 
aanzienlijke macht van 3500 lansknechten, 100 gendannes en de 
gewapende burgers van Den Bosch. Buren had zelf gewezen op 
de invloed van een expeditie op de Gelderse steden, vooral -op 
Nijmegen. 

Op deze wijze kon Karel van Gelre tot rede gebracht worden, 
vóór Buren naar de Franse grens moest vertrekken. Evenals in 
1510 had Margaretha de geestdrift van Floris van Egmond, nu 
graaf van Buren, moeten temperen. De zaken lagen toen welis
waar anders, maar een uitgebreid optreden tegen Gelre was 
ongewenst om dezelfde redenen: geldgebrek en de mogelijkheid 
van Franse interventie. De landvoogdes had de veiligheid van 
de Nederlanden afgewogen tegen het voordeel Gelre weer in 
bezit te hebben. Het ene was evenzeer als het andere een 
Bourgondisch-Nederlands belang, maar met een scherpzinnig 
gevoel voor realiteit had Margaretha het risico van een verzwakt 
front tegen Frankrijk niet willen nemen. Het is opmerkelijk, dat 
zij hierbij het offer bracht van wat ook een dynastiek belang was; 
de staten van de Nederlanden hadden, het vorige jaar nog, zich 
tegen een Gelderse oorlog uitgesproken. Het waren de Neder
landse edellieden, de graven van Hoogstraten en van Buren, en 
niet de Bourgondische landvoogdes, die op zo treffende wijze 
streefden naar wat werkelijk voor een groot deel een puur Bour
gondische wens was. Als stadhouders van Holland en Brabant 
hadden zij eenzijdig de belangen van hun gewesten laten prae-
valeren boven het algemene belang van de Bourgondische Neder
landen. 

Voor Karel van Gelre gingen de zaken voortdurend slechter. 
Na het verlies van Friesland, liet nu ook Zwolle hem in de steek. 
Reeds op 3 november 1523 had de stad zich neutraal verklaard; 
bij de verkiezing van een nieuwe raad, in januari 1524, werden 
de vrienden van hertog Karel onder invloed van de Habsburgse 
successen in Friesland buiten de stedelijke regering gesloten. 
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Toen Karel op 4 maart zijn intocht in Zwolle wilde houden, werd 
hem door de achterdochtige burgerij de toegang geweigerd. Ook 
al mocht hij na overleg met een gering gevolg de stad inrijden, 
zijn wil kon hij niet meer uitgevoerd krijgen. Begin april ver
scheen hij opnieuw voor de muren ditmaal met een leger, maar 
hij moest de nutteloosheid van zijn pogingen inzien en onver
richter zake wegtrekken. Deventer en Kampen, die de belegerde 
stad gesteund hadden, brachten door hun bemiddeling op 30 april 
te Hattem een overeenkomst tot stand, waardoor het beleg werd 
opgeheven. 

De landvoogdes trachtte intussen geld los te krijgen voor een 
Gelderse oorlog op kleine schaal. De staten van Holland be
loofden de soldaten te betalen tot aan 29 maart a.s. : l70). Dit 
was niet veel, maar Margaretha toonde zich al heel tevreden, 
toen zij dit resultaat 21 februari aan Karel V meldde. Bijzonder 
groot was de bereidwilligheid van de staten van Holland niet. 
Zij beklaagden zich bij de landvoogdes, dat alleen zij de oorlogs
lasten moesten dragen, terwijl zij toch niet de bedoeling hadden 
een ,.particulière querelle" met Gelre uit te vechten171). Marga
retha liet deze Hollandse deputatie hun boodschap herhalen op 
de vergadering van de staten van Zeeland en Brabant. Deze 
afgevaardigden vonden het alleszins redelijk, dat een algemene 
strijd tegen de hertog gevoerd werd en stemden toe in de be
taling van liefst 1000 ruiters en 2000 lansknechten gedurende 
6 maanden. Nu kon Buren zijn gang gaan met zijn represailles 
tegen Gelre, schreef Margaretha op 4 april opgetogen aan 
Karel V " 1 ) . 

Niet zo geestdriftig was zij over het gedrag van verschillende 
Hollandse steden die, bezorgd over hun bezittingen, „wederzaete 
of stillezaete" met de Geldersen hadden gesloten. Hierdoor waren 
de vijanden in staat gesteld in het kwartier van Dordrecht en 
in het land van Altena te plunderen. Het handelsverbod tegen 
de Gelderse kooplieden was overal gepubliceerd behalve te Den 
Bosch, waar men de afkondiging uitgesteld had tot antwoord 
was ontvangen van Nijmegen en Venlo over hun bereidheid 
tot een oorlog. Met leedvermaak schreef Margaretha dat de 
Bosschenaren de dupe waren geworden van hun plichtsverzuim; 
een troep Gelderse ruiters had in de Meierij behoorlijke schade 

170) K. Lanz, Coir., I, nr. 49, pp. 89—90. 
171) Wenen, PA 16, f. 136-v. 144. 
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aangericht. ,,Dieu scet la larme de ceulx de Boisleduc!" Een 
gelijk verwijt trof Buren, die Gelderse schepen, te Dordrecht 
vastgehouden, weer had vrijgelaten; op 10 april a.s. zou Marga-
retha hem hierover spreken en tegelijk over de Gelderse zaken 
overleg plegen. 

Bij al deze maatregelen in de Gelderse kwestie kwam Marga-
retha toch nooit boven een defensieve houding uit. De plunder-
tocht van Buren, waarover zoveel te doen was geweest, had 
uitsluitend het karakter van een vergelding. Voorrang had het 
minder besproken idee uit haar brief van 21 februari: ,, . . aurions 
bien besoing d'une bonne paix ou autre bonne traittié pour 
remettre les choses en leur ordre" 1 7 0) . Uiteindelijk bleek de berg 
van maandenlange discussie over de oorlogsplannen tegen Gelre 
niet eens een muis gebaard te hebben, want zo gauw de ge
legenheid zich voordeed prefereerde de landvoogdes bestands
onderhandelingen met Karel van Gelre. De leiding bij de in
leidende besprekingen had Buren: zo weinig geporteerd was deze 
stadhouder au fond voor een oorlog tegen Gelre! Of hadden de 
argumenten van Margaretha, die op 10 april met hem geconfe
reerd had over de Gelderse kwestie, hem tot andere inzichten 
gebracht? De campagne werd hiermee uitgesteld; gedurende de 
besprekingen werd de mogelijkheid van een gewapend optreden 
uitsluitend gebruikt om pressie uit te oefenen op Karel van Gelre. 

6. Verstandige verzoening, april—juni 1524. 

Bij de besprekingen van de plundertochten, door Buren en 
Hoogstraten voorgesteld, had Margaretha de militaire zwakte 
naar voren gebracht. W a s om die reden voor de landvoogdes 
een bestand welkom, bepaald dringend was de nood van Karel 
van Gelre. Zelfs tegen de geringe strijdmacht, die men tegen 
hem in het veld kon brengen, was hij niet opgewassen. 

Het initiatief tot deze hernieuwde besprekingen kwam dan 
ook van Gelderse zijde; in april werd Buren benaderd door 
Hendrik Kollardt van Lienden, die hem een bestand van één jaar 
voorstelde onder de gebruikelijke voorwaarden172). Alleen de 
brandschatting, die de Geldersen nog hadden te vorderen, werd 
uitgezonderd van de anders gebruikelijke vrijstelling en bepaald 

1T2) Ibidem, DD 238, f. 318-v. 319. 
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op ƒ 3.—5.000. Buren vroeg van dit aanbod nadere bevestiging. 
Kollardt bracht van de hertog een principiële instemming mee, 
behalve op het blijkbaar moeilijke punt van de brandschatting, 
indien volgens dit onderwerp een verdrag werd gesloten. 

Nu begonnen op 3 mei de officiële besprekingen te Gorcum; 
aan Buren werden Laurens en Dublioul toegevoegd, die als 
juristen de edelman deskundig konden bijstaan. Maar nu de 
bepalingen duidelijker geformuleerd werden, verliepen de onder
handelingen niet meer zo vlot. Karel van Gelre stelde zware 
eisen; hij wilde Groningen en ook de omstreden Ommelanden 
behouden. Ook verlangde hij vrij te blijven de oorlog voort te 
zetten tegen de toekomstige bisschop van Utrecht — de vacature 
werd op 6 mei vervuld door de verkiezing van Hendrik van 
Beieren ·— en vooral tegen het Oversticht, waar hij nog steeds 
als heer erkend wilde worden. Het Nedersticht moest als zijn 
bondgenoot in het verdrag worden opgenomen. Tenslotte ver
langde hij een brandschatting nu niet van ƒ 5.000 maar van liefst 
ƒ 35.000; deze exorbitante som werd al gedurende het overleg 
gereduceerd tot 6.000 gulden. 

Afgezien van deze overdreven eis vond Margaretha het Gel
derse tegenvoorstel „desraisonnable" 1'!Я ). De toekomstige bis
schop kon wel eens „amy et féable à l'empereur" blijken te zijn. 
Men moest hem niet in de steek laten, want met zijn steun kon 
Karel tot redelijker inzichten gebracht worden. Een oorlog was 
nog beter dan een dergelijk ongelukkig verdrag. 

Ook de graaf van Hoogstraten twijfelde aan de goede be
doeling van Karel van Gelre174). Het was allemaal zo goed be
gonnen, schreef hij 6 mei 1524 aan Dublioul en van Dorp, 
„mais tost avez congneu la dérision acoustumée du person 
naige" nl. van de Gelderse hertog. Hij voorzag een breuk, al 
wenste hij die niet, nu de mogelijkheden tot verzoening nog 
bestonden. Margaretha was dezelfde mening toegedaan en be
richtte eveneens op 6 mei haar gezanten te Gorcum, hoe zij 
Gelre onder druk wilde zetten174). Buren moest een leger 
gereed maken om op te treden; ook moest hij het Oversticht 
berichten „comment ledit messire Charles de Gheldres entend de 
les manger". In een tweede brief van dezelfde datum herhaalde 

173 ) Ibidem, f. 128. 
1M) Ib., f. 115-v. 115. 
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de landvoogdes haar b e z w a r e n 1 7 5 ) . „ . . .Lesquelles additions 

sont toutes desraisonnables, hors de toute raison et équité et 

grandement à la charge, deshonneur et desextimacion de l'em

pereur. Pa rquoy ne sommes aucunement délibérée consentir ne 

permetre que les doives accepter en manière que ce soit. Ca r 

c'est trop ouvertement demonstré la petite voulenté que ledit 

messire Charles de Gheldres a de vouloir venir à traictié ny 

amytié avec sa Maies té" . Marga re tha bleef op dit s tandpunt 

s taan en toen de Geldersen niet toegaven, beval zij de bespre

kingen af te b r e k e n 1 7 0 ) . 

Karel van Gelre bleek zijn zwakke positie te begrijpen en veel 

prijs te stellen op een verzoening en liet nogmaals door Kollardt 

met Buren contact o p n e m e n 1 7 7 ) . N a enig heen en weer gepraat 

w a s de hertog bereid tot een bestand, maar hij zou een definitieve 

vrede prefereren onder de volgende voorwaarden: 

1. He t Overst icht zou niet in een verdrag worden opgenomen. 

2. Over de Ommelanden van Groningen zou in het geheel niet 

worden gesproken. 

3. A a n brandschat t ing zou 6.000 gulden betaald moeten 

worden. 

4. De rechtskwestie over het bezit van Gelre zou in de toe

komst geregeld worden. 

N o g gaf de hertog dus zijn dynastieke droom van een aan

eengesloten gebied in het tegenwoordige Oos tneder land niet op 

en wilde evenmin zijn soldaten hun buitgeld onthouden. 

Marga re tha toonde nog steeds weinig ver t rouwen in Karel 

van Gelre. De ervaring had haar geleerd, zo schreef zij op 18 mei 

aan Buren, dat besprekingen met de hertog van Gelre vaak 

nutteloos w a r e n 1 7 8 ) . O o k nu had zij sterk de indruk, dat hij 

alleen maar tijd wilde winnen en een oorlog vermijden. Buren 

moest een tegenvoorstel indienen voor een bes tandsverdrag van 

gelijke inhoud als te Gorcum was gedaan: toegevoegd werd 

alleen, da t binnen drie maanden over de eigendom van Gelre 

beslist zou worden. ,,Et si ledit messire Charles ne veult entendre 

à ce que dessus lu, ne nous envoyer escript de sa main, si ne 

175) Ib., f. 111. 
1 τ β ) Twee brieven van Margaretha aan de gezanten te Gorcum, van 

7 en 8 Mei 1524, overigens van gelijke inhoud, ibidem, f. 112 en f. 114. 
m ) Ibidem, PA, 16, f. 182-f. 190. 
1 7 8 ) Ibidem, DD 238, f. 318-v. 319. 
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tenir plus de propoz à luy ne aux siens de trêve ne autres 
exploiz". 

Het doet komisch aan tegenover de Bourgondische achter
docht, wanneer Karel van Gelre op 20 mei aan zijn gezant schrijft 
in antwoord op deze laatste voorstellen: uit deze houding van 
de landvoogdes „kan men apentlicken spueren, dat hoer handel 
nyet anders dan ophanginge ind tijtwinninge is als wij U van 
begeyn aen gesacht ind oick geschreven hebben"1 7 n). Toch 
draaide de hertog bij; hij berustte in de opneming van Sticht en 
Oversticht in dit verdrag, mits hij vrij bleef eventuele inbreuken 
op het verdrag — tegen de overeenkomst van 30 april — te be
straffen. De brandschatting werd nog eens verlaagd, nu tot 5.000 
gulden, maar aan het bezit van de Ommelanden hield hij vast. 

Deze bereidwilligheid was te danken aan een krachtige tegen
zet van Margaretha; van de staten van Brabant, Holland en 
Zeeland wist zij de toezegging van 300.000 pond te verkrijgen 
op voorwaarde, dat de betaling zou ophouden bij sluiting van een 
verdrag1 7 9). Het is duidelijk dat Margaretha geen werkelijk· 
oorlog in de zin had en deze bede alleen had gevraagd om Gelre 
tot beter inzicht te brengen. De oppositie tegen hertog Karel in 
eigen land was evenzeer van invloed. Een niet minder gewichtig 
argument was de aankomst van het Engelse leger, waarmee in 
augustus de oorlog tegen Frankrijk zou worden begonnen. Ten
slotte gaf Karel toe onder invloed van de verkiezing van een 
neutrale bisschop in Utrecht, ervan overtuigd dat hij er wijzer 
aan deed Overijssel maar op te geven; hij besloot met dit gebied 
vrede te sluiten. 

Opnieuw liet hij Margaretha verzoeken bestandsonderhande
lingen te openen. De moeilijkste punten werden van te voren 
buiten discussie gelaten. Van de brandschatting kon ,,pour 
honneur" geen melding gemaakt worden in het verdrag; mis
schien was het de bedoeling dit in onderling overleg te regelen. 
Vervolgens zouden ,,au principal", ni. de netelige kwestie van 
de opvolging in het hertogdom, buiten het bestand om op 1 sep
tember besprekingen geopend worden1 8 0) . 

Van haar kant kwam Margaretha de hertog tegemoet inzake 
het Oversticht, dat immers tot haar misnoegen buiten haar om 

1 7 β ) Ibidem, PA 16, f. 12-f. 14. 
1 8 0 ) A.R.A., Brussel, Rég. Correspondance, fo. 216; vermeld bij Henne, 

III, p. 356, η. 3 en p. 357, η. 1. 
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een verdrag met Karel van Gelre gesloten had 1 R 1 ) . Buren ruimde 

nu de laatste obstakels op en kon op 27 mei aan M a r g a r e t h a 

verklaren, dat alles gereed was voor het sluiten van een verdrag; 

als plaats van samenkomst was Heusden gekozen 1 8 2 ) . 

O p 4 juni 1524 werd eindelijk voor een jaar wapenst i ls tand 

ges lo ten 1 8 3 ) . Alle lastige kwesties werden buiten beschouwing 

gelaten; het verdrag vermeldde alleen de gebruikelijke bepalingen 

van vrij handelsverkeer, restitutie in goederen en rechten voor 

alle part i jgangers en regeling van iedere schending binnen 6 

weken. In dit bestand werden van Habsburgse zijde opgenomen 

Ferd inand van Oostenrijk, de bisschop van Luik, de her togen 

van Kleef en Gulik en de graaf van Horne; van Gelderse zijde 

werden genoemd de hertogen Erns t en O t to van Brunswijk Lüne

burg en Anton van Lotharingen. In deze vorm werd de overeen

komst op 24 juni door Karel 1 З ) en op 30 juni door M a r g a 

r e t h a 1 8 4 ) en B u r e n 1 8 3 ) bekrachtigd. 

M e t dit resultaat, dat overeenkomstig de bij het overleg geuite 

wensen stilzwijgend de mogelijkheid bood voor een toekomstige 

definitieve vrede, konden alle partijen tevreden zijn. D e land

voogdes had zich een kostbare oorlog bespaard en kon zich nu 

ongestoord wijden aan de campagne tegen Frankrijk. Karel van 

Gelre had de dreigende strijd vermeden en mocht zich gelukkig 

prijzen, dat hij tenminste de h a n d e n vrij had in eigen land, w a a r 

vooral Nijmegen zich tegen hem verzette 1 8 , ; ) . O o k had hij, be

halve zijn hertogdom, Groningen en de O m m e l a n d e n kunnen 

behouden uit de ineenstorting van zijn macht in het oosten. E e n 

bijna ongewone kalmte heerste nu in de N e d e r l a n d e n en in Gelre, 

mogelijk geworden door de nauwkeurige omlijning van eikaars 

gebieden en geboren uit de wil een oorlog, die geen van de 

partijen lang kon volhouden, te vermijden. H e t bes tand van 

H e u s d e n , aanvankelijk slechts voor één jaar gesloten, beant 

woordde zozeer aan de gegeven omstandigheden waar in zowel 

M a r g a r e t h a als Karel van Gelre verkeerden, dat het een onver-

wacht lang leven had. Herhaaldelijk verlengd werd het verdrag 

pas in 1527 eenzijdig door hertog Karel verbroken, toen de inter

ventie in de Utrechtse opstand tegen bisschop Hendr ik van 

Beieren hem een te mooie kans leek om ongebruikt te laten. 

181) Ibidem, PA 16, v. 186. 
182 ) Ibidem, DD 238, f. 127. 
1S3) Nij'h., VI, 2, nr. 1284, pp. 802-809. 
184) Ib., nr. 1285, p. 809. 
185) Ib., nr. 1286, p. 810. 
18e) H. D. J. van Schevichaven, Nijmegen en Karel van Egmond, BMG, 

IV, (1901), p. 1. 
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FEITELIJKE V R E D E EN H E T M O E I Z A M E VERGELIJK 
1524—1528 

1. „Vivre au paix la reste de ses jours", de onmogelijkheid van 
een Gelders-Habsburgs vergelijk, juli 1524—augustus 1527. 

Het onverwacht duurzame karakter van het bestand van Heus-
den opende de weg tot verdere toenadering. Op de voorgrond 
stond het gewijzigde Bourgondische standpunt; sinds 1505 had 
bij de Bourgondische regering in de Nederlanden het idee van 
een herovering van Gelre plaats gemaakt voor de mogelijkheid 
in vrede samen te leven. Wel had Maximiliaan, gesteund door 
bepaalde kringen in de Nederlanden, herhaaldelijk plannen in 
deze richting gekoesterd zonder ooit aan verwezenlijking toe te 
komen, maar na zijn dood in 1519 was er alleen sprake geweest 
van Gelderse oorlogen buiten het hertogdom in Friesland, Over
ijssel of elders en nog meer van maatregelen tot bevordering van 
de vrede. Alle pogingen om tot een duurzame oplossing te komen 
waren doodgelopen, maar nu in 1523 Friesland door Karel V 
was gewonnen en de verdwijning van de Friese kwestie de 
situatie had vereenvoudigd, kon men opnieuw gaan denken aan 
een blijvende vreedzame coëxistentie. 

Los van deze ontwikkeling •was Karel van Gelre langs andere 
wegen eveneens tot een zelfde gedachte gekomen. Nooit was de 
wens in de een of andere vorm erkend te worden geheel afwezig 
in zijn overwegingen, zelfs niet toen hij in de jaren 1506—1514 
verbeten het herstel in zijn landen nastreefde of later niet bereid 
was Friesland prijs te geven. In 1517 had hij als prijs voor een 
ongehinderd bezit van zijn hertogdom aangeboden Friesland af 
te staan. Interne oppositie van zijn onderdanen vergrootte in 
1524 zijn behoefte aan vrede; tijdens de onderhandelingen te 
Heusden, in mei van dat jaar, had de hertog zijn uitgesproken 
voorkeur voor een definitieve vrede te kennen gegeven. Het 
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Kaart van het rivierengebied tussen Wageningen en Gorcum, georiënteerd 
op het Noorden. Mogelijk behoort dit stuk bij het krijgsplan van Floris van 
Egmond, in zijn brief van 6 Januari 1524 ontvouwd, (Wenen. DD 238, f. 118). 
De vindplaats: Wenen, DD 237. f. 387, werpt geen licht op de bedoeling, 

waarmee deze kaart vervaardigd is, aangezien de opberging in de 
portefeuilles Wenen DD 234—239 niet volgens een 

systematische orde geschied is. 
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moment voor een blijvende regeling van de Gelders-Habsburgse 
verhoudingen leek wel gekomen te zijn. Maar de diplomatieke 
hemel was niet geheel onbewolkt. Bittere ervaring had de Bour
gondische diplomaten geleerd tegenover de hertog een grondig 
wantrouwen te koesteren, dat te pas maar ook vaak te onpas een 
rol speelde bij het bepalen van hun houding. In deze opvatting 
stonden zij niet alleen: ook Karel vreesde, ironisch genoeg, dat 
geen verdragen hem afdoende zouden beschermen tegen de 
machtige buurman, die hij zoals de spreekwoordelijke waard niet 
durfde te vertrouwen. Vrede met Habsburg betekende bovendien 
een breuk met Frankrijk; wat zou er van hem worden zonder 
deze krachtige bescherming? Een andere belemmering was zijn 
hardnekkig, kleinzielig aandoend streven uit iedere overeenkomst 
zo veel mogelijk voordeel te halen; een begrijpelijke handelwijze 
voor een arm vorst als hij, maar een hoogst hinderlijke eigen
schap bij alle onderhandelingen. 

Behoudens deze hinderpalen was de tijd in de zomer van 1524 
rijp voor verdere toenadering. Toen dan ook de Bulleux en 
d'Espleghem in Gelre de ratificatie van het verdrag van Heusden 
kwamen regelen, opperden zij op 9 juli de mogelijkheid van een 
bond tussen de keizer en Karel van Gelre1) , buiten hun eigen
lijke opdracht, die alleen de ratificatie betrof, om. De hertog 
drukte zich zeer gereserveerd uit aangaande deze aanbieding: 

prendre l'aliance avec l'empereur . . . duquel il n'estoit aucu
nement seur, luy sembloit se devoir bien peser avant le cop". Op 
een volgende bijeenkomst met de Gelderse gezanten, op 29 juli 
1524, was dit plan van de baan en werd alleen over de ratificatie 
gesproken 2 ) . 

Karel van Gelre hield echter de terloopse aanbieding, die zo 
wonderwel bij zijn eigen stemming aansloot, in gedachten. Op 
een onbekende datum tussen juli en september verscheen zijn 
gezant Johan Kollardt van Llenden, ambtman van de Ncder-
Betuwe te Brussel, mogelijk om de eed van Margaretha op het 
bestand af te nemen en deed bij die gelegenheid formele vredes-
voorstellen 3 ) . Over de inhoud is alleen uit een latere toespeling 
bekend, dat hij voor zijn meester het stadhouderschap van Fries
land en de steden Grave, Montfort, Buren en Leerdam vroeg. 

*) Wenen, DD 239, f. 530-v. 530. 
2) Ibidem, f.421-v. 421. 
s) Ibidem, DD 238, f. 215-f. 216. 



298 GELRE EN HABSBURG 

Deze overdreven eisen werden direct van de hand gewezen, maar 
de principíele Gelderse instemming met het idee van een vredes
verdrag was aanleiding tot een onderhoud tussen Kollardt en 
graaf Floris van Buren te Grave, eind september Hiermee treden 
de twee figuren op, die in alle Gelders-Habsburgse onderhande
lingen sinds de voorbereiding van het bestand van Heusden 
1524, tot 1528 de hoofdrollen zouden vervullen, misschien omdat 
zij elkaar als buren goed kenden Het graafschap Buren vormde 
immers een enclave in de Nederbetuwe, door Kollardt namens 
de hertog bestuurd De verwantschap tussen Karel van Gelre 
en zijn achterneef Floris van Egmond, nu een van de voornaam
ste raadgevers van de landvoogdes, verklaart de positie van deze 
laatste als bemiddelaar. Overigens had tot nu toe deze familie
band niet voorkomen, dat Karel van Gelre en Buren felle tegen
standers waren geweest Omgekeerd stond Kollardt bij het Bour
gondische hof hoog aangeschreven 

Aanvankelijk bleek Karel van Gelre zijn les niet geleerd te 
hebben, en hield hij vast aan de voorwaarden, te Brussel door 
Kollardt geformuleerd, die Buren als „parolles perdues" bestem
pelde ""Κ In deze sfeer weigerde Buren rondweg verder te onder
handelen Kollardt kwam toen op 30 september eerst nog op 
de vroegere voorstellen terug, maar haastte zich een andere toon 
aan te slaan toen Buren deze zonder omhaal verwierp. „Monsieur 
de Gheldres désiroit bien avoir fin à eest affaire le plustost qu'il 
feust possible". De onaanvaardbare eisen werden geschrapt, 
maar Groningen en de Ommelanden behoorden aan de hertog te 
blijven gedurende zijn leven. Naarden en Montfort moesten 
dienen als garantie voor de vrede, Karel V zou, m zijn waardig
heid van keizer, Karel van Gelre met Gelre en Zutphen belenen; 
na de dood van de hertog konden zowel Karel V als de erfge
namen van de hertog hun rechten op Gelre doen gelden Het 
verbond met Frankrijk werd opgegeven en gecompenseerd door 
een jaargeld, een compagnie ruiters en een „traittement" voor 
3 of 4 dienaren van de hertog. 

Wederzijds was het de bedoeling van deze oriënterende ge
sprekken zonder enige verplichting door het aftasten van de 
bestaande standpunten een basis voor eventuele toekomstige be
sprekingen te leggen. Buren ging daarom niet officieel op deze 
voorstellen in; daartoe verklaarde hij zich niet gemachtigd, maar 
in een informeel gesprek zei hij tegen Kollardt. als ik raadsman 
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van de hertog was, zou ik hem adviseren Groningen en de Om
melanden aan de keizer over te dragen tegen een redelijke ver
goeding. Ook zou een voordelige overeenkomst bevorderd worden 
door Karel V de opvolging in Gelre te verzekeren na het over
lijden van de hertog. Op zijn beurt sloot Kollardt namens de 
hertog deze uitweg af: ,,cela seroit grant chose veu que Ie pays 
de Gheldres ne feust jamais à la maison de Bourgoigne et ne 
povoit penser quelz chose l'on luy pouroit faire pour cela". Maar 
wat zou men Karel aanbieden in plaats van de twee eisen die 
hij had laten varen? Buren liet zich niet tot verdere uitlatingen 
verleiden. ,,Je n'en savoys riens, car ce que j'en avoir dit, l'avoie 
fait de par moy", zei hij tegen de weetgierige Kollardt. Hiermee 
eindigde dit informatieve onderhoud. 

Buren wist wel wat hij deed: het was hem niet onbekend welke 
de wensen van de landvoogdes waren en hij kon met grote kans 
van slagen aan het eind van zijn verslag aan Margaretha de 
aanbeveling doen voor de opvolging van de keizer en de ver
werving van Groningen een aanzienlijke som geld toe te zeggen. 
De landvoogdes nam inderdaad zijn idee over in de aanbevelin
gen, die zij op 18 oktober aan Karel V deed 4 ) . Een definitieve 
vrede zou blijvende rust schenken aan de keizer en aan zijn 
landen, maar alleen diens opvolging in het hertogdom Gelre 
bood een redelijke zekerheid. Uit vroegere uitlatingen van de 
keizer leidde zij af, dat Groningen hem wel een geldelijk offer 
waard was ondanks de goed gefundeerde rechten op dit gebied. 
Maar was er werkelijk een redelijke kans op vrede? Margaretha 
had er als altijd een gering vertrouwen in dat Karel van Gelre 
een gesloten verdrag na zou komen. Beter gemotiveerd dan dit 
vage wantrouwen was haar verwachting, dat de hertog een be
slissing zou uitstellen tot hem bekend was hoe de zaken van de 
Franse koning er voor stonden. Dit vermoeden werd sneller be
waarheid dan de landvoogdes mischien wel dacht; in een post
scriptum van 22 oktober kon zij nog het bericht van Buren door
geven, dat Karel van Gelre om twee weken uitstel verzocht had 
voor zijn antwoord. Wanneer de hertog van de Franse veldtocht 
naar Italië hoort, heb ik geen hoop meer dat hij tot een „paix 
final" wil besluiten, eindigde Margaretha moedeloos haar brief. 

De keizer toonde zich tegenover Margaretha zeer geestdriftig 

4) Ibidem, PA 6, f. 79-v . 86. 
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over de mogelijkheid tot vrede in een memorie van 24 oktober 
over de Gelderse kwestie 3 ). Het uitgebreide rapport van Marga-
retha, pas 22 oktober verzonden, had zijn optimisme nog niet 
kunnen verminderen, zijn mening was gebaseerd op eerdere be 
richten, ons met overgeleverd ,.Quant à l'affaire de Gheldres et 
ce que m'escnpvez qu'il y a apparance de faire traïUé, je vouldroy 
qu'il fust desja fait, c'est assavoir en la maniere que vous ay 
derrenièrement escnpt et aux condicions que vous furent en
voyées; car autrement ne vouldroye traittier et feroye aucune 
ratification Je me fais doubte que l'on y fera ainsi que l'ay com
mande et si croy de vrai que quelques tresve ou appoinctement 
qu'il y ait, messire Charles de Gheldres ne fera jamais autre 
chose que rompre et prendre, quant il verra l'opportunité". Voor 
een vergelijk was de diep gewortelde achterdocht aangaande de 
Gelderse bedoelingen minder bezwaarlijk dan de pijnlijke ver
onderstelling, dat men in de Nederlanden de keizerlijke richt
lijnen zou negeren Mogelijk verwachtte Karel V, dat men hem 
tot een beslissing zou dwingen door een fait accompli, gemoti
veerd door uitsluitend Nederlandse belangen Vanuit zijn centrale 
positie in het Habsburgse landencomplex zag Karel V de Gelder
se kwestie nu eenmaal anders dan Margaretha, in wier gedachten 
de veiligheid van de haar toevertrouwde gebieden altijd een over
heersende plaats innam; een tijdelijke oplossing zoals nu feitelijk 
bereikt was, leek hem altijd beter dan concessies die wel de vrede 
in de Nederlanden maar niet de integriteit van zijn landen ver
zekerden. In gelijke geest zag zijn broer Ferdinand aanleiding 
om Margaretha geluk te wensen met een mogelijk vredesverdrag, 
met om het belang van de Nederlanden in de eerste plaats, maar 
omdat „qu'avez assez autre part affaire qu'a l'encontre de lu i 0 ) " 
ni Karel van Gelre. De Franse oorlog, die nu in Italie voor de 
deur stond, ging in de gedachten van de Habsburgse broeders 
ver uit boven de in hun ogen overmatige bezorgdheid over het 
Gelderse gevaar. Kortom, de basis voor een vergelijk was zeer 
smal, vooral nu ook nog de gedurende het bestand heersende rust 
alle overhaasting overbodig maakte. 

Deze periode van kalmte in de Nederlanden werd inmiddels 
bestendigd door de verzoening tussen de bisschop van Utrechr 

5) Ib , f 77 
") Bauer. Die Korrespondenz Ferdinands I , I Band Familienkorr bis 

1526, ρ 237 
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en Karel van Gelre, zeer tot voordeel van de hertog, die uit zijn 
eigenlijke nederlaag nog voordeel wist te behalen: 25.000 gulden 
zou hij ontvangen voor de afstand van zijn niet meer te hand
haven rechten op Overijssel. W a s het wonder , dat de bespre
kingen tussen Buren en Kollardt niet boven terreinverken
ningen uitkwamen? Evenmin als Karel V en Ferd inand was 
Karel van Gelre overtuigd van de wenselijkheid op korte termijn 
door middel van een compromis een definitieve overeenkomst te 
bereiken. 

Eindelijk gaf, op 9 december 1524, de Brusselse regering 
Buren voorzichtige richtlijnen voor zijn verdere gesprek met 
K o l l a r d t 7 ) . M e n wilde zich niet binden door directe voorstellen; 
allereerst moest Buren bevorderen, dat Gelre het initiatief nam in 
de aanbiedingen, omdat de eer van de keizer niet toeliet, dat hij 
om vrede vroeg. Lukte deze opzet niet, dan mocht Buren z.g. 
uitsluitend op zijn persoonlijk gezag een aanta l voorwaarden 
noemen. Een definitieve vrede moest dienstbaarheid van Karel 
van Gelre aan de keizer en opzegging van het F ranse bond
genootschap inhouden in ruil voor het ongestoorde bezit van 
Gelre, een passend jaargeld en een compagnie ruiters. He t onder
werp Groningen moest hij niet aansnijden, maar wanneer van 
Gelderse zijde hierover gesproken werd, kon het aanbod dit ge
bied tegen een redelijke vergoeding over te nemen, herhaald 
worden. W a n n e e r op deze punten overeenstemming bereikt was , 
dan mocht Buren nog steeds voor eigen rekening beloven aan
vaarding van dit accoord bij keizer en landvoogdes te zullen be
pleiten. 

Volgens deze omslachtige methode meende Buren niet te 
kunnen onderhandelen en hij gaf daarom nu werkelijk op eigen 
gezag de omzichtige toenadering meer vastheid in een on twerp
verdrag, dat veel verder ging dan de aarzelend in discussie 
gestelde concess ies 8 ) . Overeenkomstig de wil van keizer en 
landvoogdes werd het bezit van Gelre beperkt door een leen-
rechtelijke band met de hertog van Brabant en zou een „estroitte 
lighe et amistié" de vrede bezegelen. Toekenning van het s tad
houderschap in Friesland aan de hertog en bovenal de onzekere 
situatie na het overlijden van Karel van Gelre waren hogelijk 
ongewenst ; op dit tweede punt moest een duidelijke regeling tot 

7) Wenen, DD 239, f. 109-v. 109. 
8) Ibidem, f. 110—f. 111. 
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stand komen Tenslotte moest onder bemiddeling van Karel V 

vrede tussen Utrecht en Gelre gesloten worden, de vrede van 

19 december 1524 was Buren blijkbaar nog niet bekend 

De moeite van Buren was tevergeefs, het voorgestelde compro

mis was niet voldoende om de afstand te overbruggen tot de 

Gelderse eisen, vooral niet op territoriaal gebied Ook de nauwe 

leenrechtehjke band was voor Karel van Gelre absoluut onaan

vaardbaar. Voor de hertog was er des te minder aanleiding een 

onvoordehge vrede te aanvaarden, nu zijn machtige Franse be

schermer op zijn veldtocht in Italie aanzienlijke successen boekte 

En zelfs toen de krijgskans gekeerd was en Frans I na de ver

pletterende nederlaag van Pavia, op 24 februari 1525, in ge

vangenschap was geraakt, meende de hertog de bescherming van 

een verdrag te kunnen missen Pas nog had Groningen hem op

nieuw als heer gehuldigd. Z o sterk voelde Karel zich dat hij, 

ridderlijk en loyaal, de koningin-moeder van Frankrijk, tijdens 

de afwezigheid van de koning regentes, aanbood Picardie voor 

haar te bewaken 0 ) Op dit voorstel ging zij niet in, maar wel 

accepteerde zij de door hem aangeworven lansknechten Dit be

wijs van aanhankelijkheid werd niet vergeten, op 23 december 

ontving de hertog de uitnodiging, toe te treden tot de liga van 

Cognac tussen Frankrijk en Engeland, waardoor zijn positie aan

zienlijk verstevigd werd t 0 ) . Van verdere onderhandelingen sinds 

december 1524 blijkt niets, Habsburgse trots en Gelders zelf

bewustzijn maakten blijkbaar alle overeenstemming onmogelijk 

Noch de keizer noch de hertog waren overtuigd van de noodzaak 

een regeling op lange termijn te treffen, wanneer het bestand 

van Heusden maar verlengd werd, was er van onzekerheid eigen

lijk geen sprake. 

Een andere aanduiding van Gelderse zelfverzekerdheid waren 

de eisen gesteld ter gelegenheid van de verlenging van het be

stand van Heusden, op 6 juni 1525, dat hoofdzakelijk betere 

behandeling van de partijgangers in Friesland inhield 1 1) De 

tekst van dit verdrag is niet overgeleverd, maar het werd klaar

blijkelijk voor een jaar gesloten, met inwilliging van het Gelderse 

verzoek 1 2 ) 

9 ) Henne, IV, ρ 40 
1 0 ) Nijh , VI 2, nr 1373, pp 852-853 
11) Wenen D D 237, f 100—ν 100 
1 2 ) Kalsbeek, pp 141 — H 2 en A G Ν , IV, ρ 90, vermelden dit feit 

zonder opgave van bronnen In geen van de Habsburgse of Gelderse archie-



GELRE E N HABSBURG 303 

Tegen het einde van het jaar 1525 zocht Karel van Gelre op

nieuw contact met Margaretha van Savoye om de vredeshandel 

te heropenen. Reeds op 13 december 1525 berichtte de landvoog

des dit aan de keizer, maar zij maakte niet veel haast met de 

besprekingen. W a s dus de Bourgondische houding ongewijzigd, 

Karel van Gelre liet „journellement", zoals de landvoogdes zich 

niet zonder overdrijving uitdrukte, vragen of zij over voldoende 

volmacht beschikte. Deze machtiging bezat zij niet en het duurde 

tot 19 februari 1526, voordat zij de keizer zonder veel nadruk 

aanbood de onderhandelingen volgens zijn instructies en behou

dens zijn goedkeuring te voeren tot een verdrag gesloten was 1 3 ) . 

Traditiegetrouw geloofde Margaretha niet, dat de hertog een 

defintieve vrede wilde sluiten of dat hij aan Karel V de opvolging 

van Gelre en Zutphen wilde verzekeren. W a s het gebruikelijke 

Gelderse opportunisme niet de oorzaak van zijn aandringen? 

Van de graaf van Buren had de landvoogdes vernomen, dat 

Karel weer eens in ernstige mate met zijn onderdanen, met name 

Zutphen en Nijmegen, overhoop lag. Zo hoog liep het conflict, 

dat de hertog in de nabijheid van de laatste stad 800—ΊΟΟΟ 

lansknechten had gelegerd; de benauwde burgers hadden tegen 

dit optreden de gewapende hulp van Buren ingeroepen. De land

voogdes verbood de stadhouder in deze kwestie in te grijpen om 

het bestand niet in gevaar te brengen; indien Nijmegen Habs-

burgse steun wenste, kon de stad zich direct tot de keizer 

wenden. Wanneer de hertog vrede wilde, waarom beijverde hij 

zich dan een huwelijk tussen zijn zusters zoon, Anton van Lotha

ringen en Anna van Kleef op voor hem voordelige voorwaarden 

tot stand te brengen l 4 )? Hij wist zeer goed, dat de hierin ge-

impliceerde vriendschap tot Kleef uit dynastiek Habsburgs oog

punt in hoge mate ongewenst was. Bij deze toch al wantrouwige 

stemming werd de Habsburgse regering opgeschrikt door een 

bericht van de Friese stadhouder Schenck, dat Karel van Gelre 

een aantal heerloze knechten, in die streken gelegerd in dienst 

zou nemen. 1 3 ) . De hertog liet dit gerucht door Kollardt op 2 juni 

ven is een stuk dienaangaande te vinden, behalve de lijst van eisen 1 1 ) , die 
de mogelijkheid van verlening bespreekt. Toch is deze afgesloten; anders 
hadden op 10 December 1525 Gelderse afgevaardigden niet kunnen klagen 
over Bourgondische b?standsschendmgen, Audiëntie, port. 1506, juist tegen 
de dit jaar op Gelders aandringen toegevoegde bepalingen. 

™) Wenen, PA 20, f. 3 9 - v . 39. 
, 4 ) Juhch- Bdrg, nrs. 141 en 142. 
lr>) Audiëntie, nr. 94. 
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1526 bevestigen 1 6 ) . Dit bleek bluf te zijn: het was zijn bedoeling 
door dit bericht druk uit te oefenen op de weerbarstige Gelderse 
steden en misschien ook, al zegt Buren in de desbetreffende brief 
aan Margaretha dit niet met zoveel woorden, de Bourgondische 
regering tot meer concessies in een eventueel verdrag te dwin
gen 1 7 ) . Deze informaties van Buren bleken juist; de lansknechten 
trokken zich terug, volgens hun zeggen naar Denemarken 18) en 
begin juli was de troep tot ieders opluchting uit elkaar gegaan 1 0 ) . 

De Gelderse deelneming aan het aanvalsverdrag van Cognac, 
de anti-Bourgondische onderhandelingen met de hertog van 
Kleef en de onrustbarende geruchten over aanwerving van 
troepen, dit alles droeg er niet toe bij het vertrouwen in Karel 
van Gelre te versterken. Hadden Karel V en de landvoogdes 
uit deze gedragingen de conclusie getrokken, dat een vredes
verdrag op voor hen aanvaardbare voorwaarden niet kon worden 
bereikt? Het is niet ondenkbaar; in ieder geval leidden de onder
handelingen, zo dringend door de hertog gewenst, niet tot enig 
resultaat. 

Pas na geruime tijd kreeg Karel van Gelre weer de kans zijn 
verlangen naar een definitieve regeling te uiten gedurende de 
onderhandelingen tussen Buren en Kollardt in mei 1526 gevoerd 
over een tweede verlenging van het bestand van Heusden. De 
termijn van dit verdrag liep op 6 juni af, maar werd slechts na 
enig overleg één maand verlengd. Zo gunstig scheen de Gelderse 
houding, dat deze korte tijd voldoende zou zijn voor het sluiten 
van een vrede. De graaf van Hoogstraten bracht aan Buren op 
6 mei de voldoening over deze mogelijkheid onder woorden2 0). 
Toch was hij niet volledig gerust: zoals altijd hield Karel van 
Gelre zijn aandacht gericht op het Franse hof. Ook Buren moest 
daarom het resultaat van de zending van Karel van Lannoy, die 
in Frankrijk de vrede van Madrid moest laten ratificeren, af
wachten. Hoe ook de verwachtingen geweest mogen zijn, deze 
ambassade werd een volslagen fiasco voor Karel V en de Bour
gondische regering in Brussel ondervond er de terugslag van. 
Frans I liet Lannoy meedelen, dat hij de vrede van Madrid als 

l e ) Wenen, DD 239, f. 540. 
" ) Ibidem, DD 238, f. 77. 
18) Ibidem, DD 237. f. 48. 
10) Ibidem, DD 238, f. 87. 
20) Archief van Buren, nr. 1029, Regesten van brieven, nr. 156. 
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afgedwongen verwierp; nog tijdens diens verblijf aan het hof te 

Cognac werd op 22 mei -1) de liga tegen Habsburg gesloten. 

O n d e r deze internationale verhoudingen leden de besprekingen 

met Kollardt. Buren klaagde aan Marga re tha op 2 juni, dat het 

Gelderse antwoord „générale et obsceure" w a s en dat de hertog 

zich niet door een duidelijke uitspraak wilde b i n d e n 2 2 ) . Zel fs 

weigerde Karel verlenging van het bestand, onnodig omdat hij 

in het bestand met Frankrijk was opgenomen, zo moest M a r g a 

retha op 12 juni aan Karel V melden '•"). Buren moest al zijn 

overredingskracht aanwenden om toch de verlenging met een 

maand te bereiken en beval de landvoogdes dr ingend aan alle 

beschikbare ruiters onder de wapenen te brengen : ! 2 ) . Gedes 

illusioneerd schreef Hoogs t ra ten op 26 juni aan Buren. „ Q u a n t 

au cheval que monsieur de Gheldres vous a envoyé, je suis 

joyeulx que ses amitiéz continuent ainsi entre vous deux. Pleust 

à Dieu que à la fin puissions venir à quelque bonne paix ou 

trêve mais je crains que à la nature du renard il ne se joue à la 

fin de la queue s'il puist trouver la porte ouvert et me samble 

que nous ne nous y devons fyer que bien à point' 2 4 ) . 

Eind juni s laagde Buren er in de situatie niet alleen te ver

beteren maar zelfs bereikte hij wat Marga re tha het vorig jaar in 

december als wenselijk had aangegeven, nl. dat Kollardt op eigen 

initiatief voorstellen deed. Dit resultaat bood wel een u i tgangs

punt voor discussies, maar was nu niet bepaald een voorui tgang. 

Aanvankelijk mondeling g e u i t 2 5 ) , kregen de Gelderse wensen 

spoedig vastere vorm in een formeel ingediend o n t w e r p 2 0 ) . 

„Touchan t la pays il ne se contenteroyt que on luy rendroyt Ie 

syen", verklaarde Kollardt namens zijn meester. In ruil voor de 

Habsburgse opvolging in Gelre, vr iendschap met de keizer en 

breuk met Frankrijk vroeg Karel van Gelre het persoonlijk stad

houderschap van Friesland, bevestiging van het bezit van Gro 

ningen, Naa rden , Muiden en W e e s p met het gehele Gooiland, 

Montfor t bij Roermond, een jaargeld van 25.000 francs en een 

я ) Brandi, Karel V, pp. 212—213. 
2 3 ) Wenen, DD 239, f. 540—v. 540. 
2 3 ) Ib., PA 18, f. 172-v. 172. 
2 4 ) Archief van Buren, nr. 1209, Regesten van brieven, nr. 182; v. Asch 

van Wijck, III ,nr. 183, p. 186. 
2 5 ) Wenen, DD 237, f. 61. 
2 β ) Ibidem, PA 18, f. 233-v. 234 en PA 20, f. 99-f. 100; Gachard, 

Analectes historiques, CRCRH, 3e s., t. I., pp. 356—360. 
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bende van 50 lansen. Dit hoge openingsbod bevestigde de achter
docht van Hoogstraten, was men in twee jaar tijd met verder 
gekomen? Omsteeks augustus 1524 had Kollardt soortgelijk 
voorstellen gedaan (cf. ρ, 298), die zelfs iets beneden de nu 
gestelde eisen gebleven waren 

Margaretha stelde tegenover deze „demandes excessives", niet 
overeenkomstig de eer en de wensen van de keizer, de aanbieding 
van het graafschap Oostervant, een jaargeld van 12, 15, 18, 20 
of zelfs 25.000 francs en 25^—50 lansen. Na deze weigering 
wijzigde de hertog zijn voorwaarden: de onmogelijke en strate
gisch zo gevaarlijke afstand van het Gooiland werd stilzwijgend 
opgegeven, maar Montfort bleef een desideratum. De Gelderse 
eisen werden met gratis verlaagd: Karel van Gelre stelde voor 
het onvoorwaardelijke bondgenootschap met de keizer te ver
vangen door zijn verplichte neutraliteit alleen ten opzichte van 
een Frans-Habsburgse oorlog. De hertog zou in dat geval de 
ruiters, hem door Karel V ter beschikking gesteld, voor de Habs-
burgse dienst laten vertrekken, terwijl de ruiters in Franse soldij 
aan de tegenpartij werden afgestaan. Deze wonderlijke vorm van 
onzijdigheid, waarbij Gelderse ruiters tegen elkaar in de strijd 
zouden uitkomen, was allerminst wat Margaretha wenste; en 
toch bood dit ontwerp een uitgangspunt voor verdere bespre
kingen. Buren had bij de hervatting van zijn onderhandelingen 
met Kollardt Margaretha gewezen op het belang van een succes
volle afloop. De landvoogdes zou van een grote zorg bevrijd 
worden, indien een gevaarlijke Europese groepering als de liga 
van Cognac niet langer kon beschikken over een aanvalsbasis in 
het zeer nabij gelegen hertogdom. De kansen, dat dit Gelderse 
aanbod met meer herhaald zou worden, waren zeer groot, naar 
het oordeel van Buren'-"') 

Om het belang van deze mogelijkheid besprak Margaretha het 
aanbod met enkele van haar voornaamste raadgevers, Hoog
straten, Bergen, Carondelet e.a. Unaniem waren zij van oordeel, 
dat de landvoogdes met karig moest zijn met het jaargeld of de 
ruiters; ,,à petite despence" zouden de Nederlanden vrede krijgen 
voor altijd, want de grensbewaking was kostbaarder dan de 
hoogste aanbiedingen. Maar m geen geval moest men „héritage" 
erfelijk domein goed, afstaan; over Montfort en het Gooi moest 
men zelfs geen discussie voeren. Als haar mening voegde Marga
retha gewoontegetrouw hieraan toe, dat Karel van Gelre eigenlijk 
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geen verdrag wenste, maar wachtte op de ontwikkeling in de 
Frans-Habsburgse verhoudingen27). 

Door dit diepgewortelde wantrouwen stokten nogmaals de 
onderhandelingen, ook Karel van Gelre hield uit achterdocht 
voor de Habsburgse bedoelingen vast aan Mont fort en vooral 
aan het erfelijk bezit van Gelre, zonder voldoende garantie durfde 
hij de band met Frankrijk niet te verbreken Buren vreesde, dat 
deze alliantie ernstige consequenties met zich mee zou brengen, 
zou Karel van Gelre zijn veiligheid met willen vergroten door 
tot de aanval over te gaan? „Car à ce que puis congnoistre au 
personnaige, a tousiours l'oeul au guet. Et sy l'affaire de France 
tourne aultrement que bien, tachera de prendre sa proye" 2 8 ) . 

Het lijkt wel of Buren reeds nu rekening hield met gebeurte
nissen, zoals die zich m 1527 en 1528 zouden afspelen. Want 
alhoewel hij herhaaldelijk adviseerde goede wacht te laten houden 
tegen de Gelderse overvallen meende hij, dat Karel van Gelre 
„assez cateilleux" (chatouilleux) was, maar ,,à son bon propos" 
openstond voor overleg 2 Ч ) , hoewel vanzelfsprekend op voor hem 
voordelige en dus voor Habsburg ongunstige voorwaarden 3 0 ) 

Ondanks deze verwachting duurde het tot 25 oktober 1526 
voor Buren van Kollardt hoorde ,,que son maistre est enclin à 
vivre au paix, sy peult, la reste de sa vie"3 1) . Voor de nu 58-
jange hertog scheen dit een natuurlijk verlangen, maar Buren 
die hem beter kende betwijfelde evenals Margaretha de oprecht
heid van deze vredeswil. ,,11 me sembloit que se n'estoit que 
taster et sy je disoye ouy que son mestre en feroit son profit en 
France"3 1) . Het bleef bij deze verklaring van goede wil; de 
hertog had geen enkele van zijn eisen opgegeven, ook al drong 
Buren er nog zo op aan niet op een paar duizend gulden jaargeld 
meer of minder te zien en de laatste Bourgondische voorstellen 
te aanvaarden En zelfs toen Margaretha zich bereid verklaarde 
een hoger jaargeld te betalen en bovendien — een uiterst belang
rijke concessie — instemde met een Gelderse neutraliteit ten op
zichte van Frankrijk en Habsburg, kwam de hertog haar niet 
tegemoet. Slechts één ding scheidde de partijen· het bezit van 
Montfort. Margaretha wist de onderhandelingen gaande te 

2 7 ) Wenen , P A 18, f 2 3 3 - v 234 
2H) Ibidem, D D 237, f 4 8 - v 48 
21)) Ibidem, D D 238, f 87 
M) Ibidem, D D 237. f 50 
з») Ib, f 46-v 47 
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houden door de toezegging dit punt aan de keizer voor te 
leggen2 7). Karel van Gelre werd ongeduldig; op 4 november 
liet hij Kollardt naar het keizerlijk antwoord vragen •'u). W a s het 
inderdaad de bedoeling van Margaretha hertog Karel door uitstel 
toeschietelijker te maken, nu hij in zijn ongedurigheid verried 
hoezeer hij naar vrede verlangde? Indien dit zo was, dan had de 
hertog dit spel doorzien. Kribbig betuigde hij op 11 november 
aan Kollardt zijn ontevredenheid over de verklaring van Buren 
op dit éne punt van Montfort niet gemachtigd te zijn. „Können 
wij nyet anders uyt dezen handell gevuelen dan dat et aide is, 
dwile men nu over der wegh in wil, moeten wij die saicke Gaide 
almechtigh bevelen ind ons dulden ind lijden, als wij ons hyrto 
gedaen hebben" 3 2 ) . 

Begrijpelijkerwijs reageerde Buren eveneens korzelig op de 
Gelderse hardnekkigheid33). Altijd als men Karel van Gelre iets 
aanbood, wenste de hertog meer dan werd voorgesteld. Als zijn 
meester geen andere taal sprak, wilde hij zich niet langer tot 
onderhandelingen lenen. En aan Hoogstraten gaf Buren als zijn 
mening te kennen, dat hij geen verbetering verwachtte33). Inder
daad gaf Karel op 17 november nog geen duimbreed toe; het 
hertogelijk schrijven is niet meer aanwezig, maar Kollardt vatte 
het antwoord zo samen, dat voor de keizer Montfort toch geen 
groot offer was 3 4 ) . Spoedig hoopte Karel van Gelre dan ook, dat 
Buren gemachtigd zou worden deze gewenste concessie te ver
lenen. En Kollardt voegde er eigenmachtig aan toe: ,,dat men 
dese saicken affsleet aen den een off den ander sali den huyss 
van Burgogne nommer rouwen". Margaretha was het op 22 no-
vomber hier niet mee eens: jaargeld en ruiters waren „meubles" 
waarover zij tot op zekere hoogte vrij kon beschikken35). Maar 
Montfort was „demeyne" en hierin kon zij niet toegeven. Ook 
Buren mocht dit beslist niet doen, maar kon hoogstens de toe
zegging herhalen dit punt aan de keizer voor te leggen. Ten
slotte moest men zeker weten of het bestand verlengd zou worden 
of niet. 

Zo bleven de besprekingen op de kwestie Montfort steken; 
alleen het bestand werd verlengd. Meer wenste men niet aan 

32) Ib., f. 58. 
3 3) Archiff van Buren, nr. 1029; Regesten van brieven, nr. 187. 
3 4) Geciteerd in een brief van Buren aan Hoogstraten, 15 Nov. 1526, 

Wenen DD 239, f. 3 2 9 - v . 329. 
30) Archief van Buren, nr. 1029, Regesten van brieven, nr. 189. 
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Bourgondische zijde, nu een in hun ogen redelijke aanbieding 
feitelijk geweigerd was. Een goed nageleefd bestand zou even
veel voordeel bieden als de trage onderhandelingen, zo vatte 
Hoogstraten op 27 november dit standpunt samen 3 0 ) . Maar wel 
bleef het wantrouwen bestaan tegen de Franse medespeler in 
dit diplomatieke touwtrekken; Hoogstraten toonde zich op 9 de
cember over deze onbekende factor niet gerust; Frans I had 
tevergeefs geprobeerd in Wurtemberg onrust te zaaien 3 7 ) . Zou 
wat daar gefaald had nu in Gelre slagen? Misschien niet: nu 
deze poging was doodgelopen, zouden de troepenwervingen in 
Gelre vanzelf ophouden. Of daarmee nu de vrede volledig ver
zekerd was, kon niemand zeggen; in ieder geval had Buren er 
verstandig aan gedaan zijn waakzaamheid niet te laten verslap
pen. De Habsburgse diplomatie wilde niet toegeven; Karel van 
Gelre wilde evenmin wijken. De op zichzelf belachelijke impasse 
om Montfort bleek niet te doorbreken. De tegenstelling was 
nog te groot. De Bourgondische regering had voldoende ver
trouwen in eigen kracht om verdere concessies overbodig te 
vinden. En Karel van Gelre, die met bijna vrekkige volharding 
zijn zelfstandigheid zo duur mogelijk wilde verkopen en tegelijk 
soliede garanties wenste voor zijn veiligheid, was evenmin bereid 
toe te geven. 

Op de lange duur was deze onzekere situatie voor de Neder
landen ongewenst; in de geprikkelde stemming van voortdurende 
klachten over bestandsschendingen3 8) zag Margaretha een ge
vaar voor de veiligheid. Om zelfstandig het initiatief te kunnen 
nemen voor nieuwe onderhandelingen verzocht zij op 13 decem
ber 1526 de keizer om gewijzigde volmachten en instructies 3 0). 
Karel V zag geen aanleiding haast te maken met zijn antwoord: 
pas op 6 maart 1527 zond hij Lodewijk van Praet met een uitge
breide persoonlijke opdracht 3 9 ) . Margaretha en haar raadgevers 
hadden gemeend, dat Karel van Gelre alleen tijd trachtte te 
winnen; de keizer had aanzienlijk minder vertrouwen in de Gel
derse bedoelingen: ,, . . nous doublons que ce sont toutes abusions 
ce que messire Charles de Gheldres propose. Et que ores l'on le 
lui accordera, il ne tiendra ny observera ce qu'il promectera synon 

3 e ) Wenen, DD 239, f. 332—v. 333. 
3 7 ) Archief van Buren, nr. 1029; Regesten van brieven, nr. 191. 
3 8 ) Wenen, DD 238, f. 281—v. 281; Archief van Buren, nr. 1029, Re

gesten van brieven, nrs. 196 en 197. 
я а ) Wenen, PA 20, v. 253-f. 254; К. Lanz, Corr. I, nr. 30, pp. 54-56. 
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tant que besoing lui sera" Toch waren vrede en veiligheid voor 
de Nederlanden belangrijk genoeg om te proberen de hertog 
voor een bindend verdrag te winnen. Daarom stemde de keizer 
m met de ideeën van Margaretha, die zelfs verder mocht gaan 
in de reeds gedane toezeggingen en keurde eveneens haar eigen 
restricties geen rechten of heerlijkheden af te staan goed, m η. 
mocht niet over Montfort of andere plaatsen gesproken worden 
Op deze punten had de landvoogdes volmacht naar eigen inzicht 
te handelen. 

De keizer toonde zich er in zijn achterdocht huiverig voor om een 
eventuele band tot Gelre vaste vorm te geven, maar werd van 
Gelderse zijde dit onderwerp aangesneden, dan moest men de 
richtlijnen 1 september 1519 hieromtrent gegeven 4 0) aanhouden. 
Dat voorstel hield in de belening met het hertogdom Gelre, maar 
alleen erfelijk m mannelijke lijn; dochters zouden met meer dan 
een overigens aanzienlijke bruidsschat ontvangen. Verkieslijker 
was echter de kleurloze oplossing, door Margaretha reeds als 
wijziging van een Gelders voorstel geopperd, van een ongestoord 
bezit van Gelre en een neutraliteit van de hertog, met behoud 
dus van alle Habsburgse aanspraken op Gelre (cf. ρ 308). 
Klaarblijkelijk hoopte de keizer eens in de positie te verkeren 
zijn aanspraken met succes te kunnen laten gelden 

Voor het overige was van Praet opgedragen de Bourgondische 
positie te versterken door contact met de opponerende Gelderse 
steden en door het voorgestelde Kleefs-Lothanngse huwelijks
plan te doorkruisen met de aanbieding van een van 's keizers 
nichten, dochters van de koning van Denemarken aan de jonge 
hertog van Kleef. Tenslotte moest de gezant de opvolging van 
de hertog van Lotharingen in Gelre voorkomen Al deze maat
regelen dienden om de Habsburgse aanspraken meer stevigheid 
te geven; Karel van Gelre was nu reeds 59 jaar en het was niet 
zo vanzelfsprekend, dat hij nog 11 jaar zou regeren. 

Over de vaagheid van de keizerlijke instructie, waarin geen 
enkele nieuwe gedachte stond, was Margaretha slecht te spreken. 
,,Les affaires dudit de Gheldres se pourroient disposer de sorte 
qu'il se treuveroit conseille de traictier à l'honneur et avantaige 
de Sa Maiesté41) Dit was de kern van het betoog dat haar 

40) cf hoofdstuk IV, η HO 
4 1 ) Wenen, PA 20, f 99—f 100, Gachard, Analectes historiques, 

CRCRH, 3e serie, t I, pp 356—360 
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gezant Georges d'Espleghem op 25 april 1527 de keizer moest 
voordragen. De landvoogdes was ernstig in haar werk belem
merd nu zij geen duidelijke richtlijnen had verkregen over de 
kwestie Montfort: „et que en ce cas elle ayant ledit pouvoir luy 
(ni. de keizer) pourroit faire ung groz service". 

Ondanks dit dringende vertoog duurde het opnieuw enige 
maanden, voor de keizer zijn beslissing meedeelde42). En nog 
bleef alles bij het oude: in onverminderd wantrouwen wilde 
Karel V niets toevoegen aan de boodschap van Van Praet van 
maart 1527. Alle Gelderse ongedurigheid kon men ontwijkend 
beantwoorden met de belofte de geschilpunten aan de keizer voor 
te leggen. De Gelderse kwestie werd door de keizer anders be
oordeeld dan in Brussel. Meer nog dan de graaf van Hoog
straten, in diens brief van 9 december 1526, was Karel V ervan 
overtuigd, dat een bestand afdoende bescherming bood aan de 
Nederlanden; in tegenstelling tot deze raadsman van de land
voogdes was de keizer de overtuiging toegedaan, dat eindeloze 
verschuiving van problemen geen risico inhield. In dit opzicht 
had hij zich vergist: toen zijn laatste woord in de Gelderse 
kwestie bekend werd, had Karel van Gelre zijn eigen conclusie 
getrokken uit het teleurstellende getreuzel van Habsburgse zijde 
en de vijandelijkheden indirect heropend. Dit onverstandig op
treden, behalve aan het ongedurige temperament van de hertog 
ook nog aan andere oorzaken te wijten, is de ernstigste vergissing 
die Karel van Gelre ooit begaan heeft. 

2. De duur betaalde Gelderse misrekening, augustus 1527— 
oktober 1528. 

De elect Hendrik van Beieren was in het verleden een bij
zonder vriend van de hertog van Gelre geweest; toen hij nog 
slechts deken van het Domkapittel te Keulen was, koos Karel 
hem uit als conservator voor de vrede met Habsburg (cf. p. 176). 
Als landsheer van Utrecht kwam hij in een andere positie te 
verkeren; tot ongenoegen van Karel poogde hij zijn zelfstandig
heid tussen de Bourgondische regering en de hertog te bewaren 
met een lichte voorkeur voor de Habsburgse vriendschap. In de 
zomer van 1527 was in de stad Utrecht, om redenen die hie; 

42 ) Wenen, PA 20, f. 100. 
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niet ter zake doen, de bovenliggende partij m opstand gekomen 
tegen de vorst4 3); evenals in 1480 voelden de Utrechters zich 
niet in staat de strijd uit eigen middelen te voeren en nepen de 
machtige Gelderse buurman te hulp Gevaarlijker keus hadden 
zij nauwelijks kunnen doen, interventie van deze zijde betekende 
vrijwel zeker reactie van de machtige Bourgondische tegenpartij 
Nu geschiedde, wat in het verleden zorgvuldig was vermeden 
in het Sticht werd de laatste phase van de Gelderse oorlogen 
uitgevochten Resultaat van dit ondoordachte verzoek om steun 
was het verlies van de Utrechtse zelfstandigheid, die ook bij een 
Gelderse overwinning weinig kans op een langer bestaan zou 
hebben gekend. 

Het verzoek om hulp van de rebellen m de stad Utrecht aan 
Karel van Gelre gedaan klonk niet voor dovemansoren De kans 
het huis Bourgondie zijdelings in hun bondgenoot te treffen leek 
te mooi om ongebruikt voorbij te laten gaan: op 5 augustus reden 
Gelderse ruiters Utrecht binnen. Bijna vanzelfsprekend boden de 
Bourgondische autoriteiten steun aan de benarde elect Hendrik 
van Beieren. De slotscène in de Gelderse oorlogen was hiermee 
begonnen, al kon geen van de betrokkenen dit in augustus 1527 
reeds voorzien 

Franse invloed was aan de Gelderse inmenging niet vreemd 
geweest In de brief van 18 juli 1528, waarin hij eenzijdig het 
bondgenootschap met Frans I verbrak, verklaarde Karel van 
Gelre, dat hij in dit opzicht de wens van de Franse koning ver
vuld had, „lequel est cause que suis entre en ceste guerre' l 4 ) . 
Deze Franse agitatie was het die de Bourgondische regering 
voortdurend verwacht en gevreesd had· daarom had men er naar 
gestreefd Gelre van Frankrijk los te maken Ook zonder deze 
gevaarlijke achtergrond van de Gelders-Utrechtse oorlog was er 
reden genoeg tot verontrusting. Direct na ontvangst van de be
richten over de Gelderse interventie in het Sticht, vroeg Buren 
de hertog dan ook om opheldering van de laatste gebeurtenissen; 
het Gelderse antwoord bracht hij op 20 augustus 1527 aan Mar-
garetha over *J ) 

4 3) Het gecompliceerde verloop van het conflict tussen de landsheer, de 
verschillende partijen in de stad Utrecht en de rivalen in het bezit van het 
Sticht is uitgebreid behandeld in H С Hazewinkel, Voor 400 jaar, Jaar
boekje van Oud Utrecht (1928) ρ 47 

**) Busken Huet, nr 81, ρ 16 
4 6 ) Ambtenaren Centr Bestuur, nr 464 А 
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De hertog onderschatte de Bourgondische sterkte en specu
leerde op de mogelijkheid, dat Margaretha een openlijke oorlog 
niet zou aandurven. In zijn verklaring over zijn inmenging ver
onderstelde Karel van Gelre op naïeve wijze dat zijn optreden 
geen verandering in de Bourgondisch-Gelderse betrekkingen 
hoefde te brengen; hij verzekerde Buren, dat het bestand van 
kracht bleef en dat hij was „ains du tout résolu de observer, 
garder et entretenir l'amityé, qu'il a par deçà" 4 5 ) . Men moest de 
boosaardige geruchten over hem verspreid, niet geloven; van zijn 
kant zou hij evenmin waarde hechten aan beweerde Bourgon
dische bedoelingen. In lijnrechte tegenspraak met deze verklaring 
was het ongerijmde excuus voor zijn gewapende interventie: „que 
par deçà l'on devoit envoyer gens d'armes dedans la ville 
d'Utrecht et que par le moyen d'icelle on luy voulsist faire la 
guerre". Niets was immers verder van de gedachten van de re
gering „de par deçà "! Het voortdurend aanwezige Bourgondische 
wantrouwen kreeg nu gelijk: het onmiddellijke voordeel van een 
gebiedsuitbreiding in Sticht en Oversticht ontnam de hertog de 
kans „à vivre au paix, sy peult, la reste de sa vie"3 1) , tenminste 
op voor hem voordelige voorwaarden, zoals hij oprecht had 
gewenst. 

Buren geloofde zijn vriendelijke woorden niet, „car je Ie cog-
nois quant il a envy de faire quelque chose, c'est lors qu'il donne 
force belles paroles". Reeds op 21 augustus kon Buren de land
voogdes inlichten over de Gelderse opzet en haar het verdrag 
toezenden, door de hertog aan de elect Hendrik van Beieren 
voorgesteld48). Helaas is de tekst van dit uiterst gewichtige stuk 
niet meer aanwezig; de begeleidende brief vermeldt, dat de aan
geboden vrede betaald moest worden met de afstand van het 
Nedersticht. Voor Hendrik van Beieren was er geen keuze tussen 
Gelre en Habsburg; zelfs in zijn residentie Wijk bij Duurstede 
zou hij een beleg niet kunnen doorstaan. Dit evidente gevaar 
voor de Nederlanden adviseerde Buren te voorkomen door steun 
aan de elect te bekostigen uit de in beslag genomen Utrechtse 
goederen in de Bourgondische landen. Maar openlijke hulp was 
niet mogelijk zonder een Gelderse oorlog te riskeren. 

Karel van Gelre had in zoverre juist gezien, dat op dit moment 
aan Bourgondische zijde vertrouwen in een hernieuwde strijd 

•"•) Ib., nr. 464 B. 
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ontbrak Maar de landvoogdes vreesde de oorlog niet, waar het 
om een zo groot belang ging; zij kon niet tolereren, dat Utrecht 
onder Gelders gezag kwam en oefende slechts geduld om zo 
groot mogelijk voordeel uit de nu zo ongunstige situatie te halen. 
Ter oriëntatie zond Margaretha Gerard Mullart naar Hendrik 
van Beieren. Op zijn terugreis bevestigde deze gezant tegenover 
Buren diens vermoedens ten opzichte van de wanhopige positie 
van het Sticht Over de redenen waarom Margaretha niet on
middellijk de elect steunde werd Buren niet ingelicht, hij kon 
dus niet vermoeden, dat zijn herhaalde dringende vertogen van 
8 en 9 september aan de landvoogdes om hulp aan de elect47) 
geen uitwerking zouden hebben Juist nu achtte hij de weg vrij 
voor een tegenoffensief. Karel van Gelre was aanmerkelijk ver
zwakt door het vertrek van een aantal lansknechten, onvol
doende betaald, naar Frankrijk Maar wat zou de uitkomst zijr 
van de aanstaande Utrechts-Gelderse bespreking te Huissen 
onder Kleefse bemiddeling7 W a t moest er van Brabant, Holland 
en Friesland worden, wanneer een Gelders machtsgebied als een 
wig tussen deze zwak verdedigde gebieden in kwam te liggen7 

De landvoogdes liet zich door deze op zich zelf juiste, maar 
uit onwetendheid onvoldoende gefundeerde paniekstemming niet 
afhouden van haar diplomatieke spel en wist het met succes ten 
einde te voeren Het gevaar, dat de elect op de Gelderse aan
biedingen moest ingaan, had zij bezworen door haar tussenkomst 
in het vooruitzicht te stellen zonder nog over de voorwaarden 
te spreken. Begin oktober vonden inderdaad de verwachte be
sprekingen te Huissen plaats, maar een compromis tussen de 
elect en Karel van Gelre, dat alleen maar nadelig voor Habsburg 
kon zijn, werd niet bereikt. Een Kleefs bemiddelingsvoorstel om 
het geschil aan paus, keizer of keurvorsten voor te leggen kon 
geen Gelderse instemming verwerven48). Even weinig resultaat 
had een Gelders ontwerp-verdrag naast de elect zou Karel van 
Gelre een coadjutor benoemen, zijn natuurlijke zoon, eveneens 
Karel geheten, of zijn neef, de jonge hertog van Brunswijk Lüne
burg, die ,,dat regiment, gebot ind verbot over all dem stift van 
Utrecht (zou) hebben als geweldich regerende furst ind 
heer" 49) Voor de afstand van zijn wereldlijke macht ontving 

4T) Ib , nr. 464 С en D 
4H) ν Asch ν W.jck, III, nr 325, pp 235-238 
4 9 ) Ambtenaren centr bestuur, nr. 467 
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de elect een nog niet nader omschreven jaargeld. Tenslotte zou 
de hertog „erffbeschermheer" van het Sticht zijn en het recht 
krijgen om de bisschop van Utrecht te benoemen. 

De gezanten van de elect, die door de nog geheime toezegging 
van Margaretha gesteund, het Gelderse ultimatum niet hoefden 
te vrezen, gingen niet op dit voorstel in. Margaretha had veel 
gewaagd, maar ook veel gewonnen. Door zijn hulpeloosheid en 
de onverbiddelijke Gelderse eisen overtuigd van de noodzaak van 
Bourgondische steun, gaf de elect voor deze onmisbare hulp de 
temporaliteit van het Sticht in onderpand. Een gefundeerde ver
wachting deze verplichting ooit te kunnen inlossen was er niet. 
Bovendien werd de Habsburgse opzet nog bevorderd door het 
besluit van de staten van Overijssel, in januari 1528, de keizer, 
machtiger beschermer tegen het Gelderse gevaar dan de zwakke 
bisschop, als landsheer te huldigen. Met enige moeite wist men 
de elect te bewegen zijn goedkeuring aan dit voor hem nadelige 
besluit te geven. 

Schenck van Toutenburg, stadhouder van Friesland, vulde dit 
diplomatieke succes aan door de Geldersen uit Overijssel te ver
drijven, waar Karel van Gelre in augustus 1527 Hasselt en Gene
muiden had weten te bezetten. In zijn poging op een zo wankele 
basis als de uit nood geboren aanhang van het merendeel van 
het Nedersticht de hele bisschoppelijke staat onder zijn gezag 
te brengen had Karel van Gelre een diplomatieke nederlaag ge
leden door het omzichtige en behendige beleid van Margaretha. 
Niet alleen de Nederlanden maar ook het Habsburgse wereldrijk 
profiteerden van deze successen: Bourgondisch-nationale en 
Habsburgs-dynastieke politiek vielen op harmonische wijze 
samen. 

De Gelders-Stichtse oorlog werd zo slechts een kwestie van 
tijd; uiteindelijk lagen onder de omstandigheden de kaarten het 
gunstigst voor Habsburg, op de lange duur toch de machtigste 
partij. Tot overmaat van ramp zag de hertog in de mislukking 
van zijn politiek geen aanleiding zijn gedrag te wijzigen, maar 
beging integendeel een kolossale flater, die hem lang zou heugen. 
Op 24 februari 1528 kondigde Frans I hem zijn komende veld
tocht in Italië en een gezamenlijk optreden met Hendrik VIII 
tegen Karel V aan, ondernemingen waarvan hij grote verwach
tingen koesterde. In deze plannen was Karel van Gelre ook een 
rol toebedeeld; aan het slot van zijn brief verzocht de Franse 
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koning zijn bondgenoot: „que vous veuilliez de vostre cousté 
travailler ledit empereur par tous endrois que vous sera possi
ble" 5 0 ) . Karel van Gelre reageerde onmiddellijk op deze aan
maning: op 1 maart stelde hij Maarten van Rossem, op dat 
moment bevelhebber in Utrecht, tot maarschalk aan en beval hem 
„van onser wegen op onser vijanden ind wederwilligen, vlecken 
ind luyden van Hollandt Brabant ind anderen tocstenderen dess 
Elect van Utrecht, wair hij die sail weten to bekomen aenslege 
makken dieselve affbroick doen" 5 1) . No^ was het bestand van 
Heusden feitelijk niet geschonden; niet zonder reden had Karel 
van Gelre sinds 1524 een oorlog, die hij met zijn zwakke krachten 
niet kon volhouden voortdurend vermeden en zelfs na zijn inter
ventie in Utrecht zich gehaast Buren zijn onverminderde vredes-
wil te betuigen4*). Een gevolg van de opdracht aan van Rossem 
was de bekende tocht naar het onverdedigde Den Haag, 5—Ί0 
maart, op zich zelf een stout stukje, dat van grote militaire be
kwaamheid getuigde. Het zou onjuist zijn deze aanslag te ver
oordelen: een dergelijke plundertocht was een normale handel
wijze; niet anders had Margaretha in het begin van het jaar 
bedoeld met het bevel aan Buren de Veluwe plat te branden, 
een voornemen dat nooit was uitgevoerd. Maar zeker was de 
aanval onverstandig: Maarten van Rossem was een voortreffelijk 
soldaat, maar diplomatieke begaafdheid bezat hij allerminst. 

Met een schok realiseerde men zich plotseling in de Bourgon
dische Nederlanden welk een dreiging het Gelderse gevaar, door 
Buren reeds direct toen de Geldersen zich in Utrecht genesteld 
hadden gesignaleerd, in feite inhield. Deze overval was heel wat 
anders dan de plunderingen van Alkmaar, Nieuwpoort of Aspe-
ren. Voor het eerst in een Gelderse oorlog waren de staten van 
de Nederlanden bereid geld voor een oorlog tegen deze gevaarlijk 
gebleken tegenstander ter beschikking te stellen. Zo treffend was 
dit succes voor de landvoogdes, dat sommigen Margaretha ervan 
verdachten de hand te hebben gehad in de expeditie van de 
Gelderse maarschalk. Dit vermoeden mist alle grond; de onder
neming van Maarten van Rossem kan afdoende verklaard worden 
uit de Franse wensen en de felle haat van de Geldersgezinde 

3 0 ) Audiëntie, port., nr. 1507. 
51) R. A. Arnhem, Hert. archief, corr., 1528, II; P. Blok, Brief over de 

plundering van Den Haag door Maarten van Rossem, B.H.G., XLIII, 
(1922), p. 1. H. D. S. van Zuiden, Die Haghei, 1911, p. 130. 
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Utrechters tegen het hof van Holland, het orgaan dat de confis
catie van Utrechtse goederen in Holland had uitgevoerd en in 
Den Haag zijn zetel had. 

De strijd die sinds 1527 voor de deur had gestaan werd nu 
dringend noodzakelijk. Het door de staten gevoteerde bedrag 
maakte een Gelderse oorlog mogelijk, maar alleen voor korte tijd 
zou een leger daarvan onderhouden kunnen worden. Marga-
retha trachtte daarom vóór tot de strijd over te gaan de Gelderse 
kwestie tijdelijk te regelen en stelde in april 1528 een dagvaart 
te Culemborg voor met als hoofdpunt een bestand van 8 tot 15 
dagen, om ruimte te scheppen voor verdere besprekingen. 

Een schorsing van de vijandelijkheden achtte Karel van Gelre 
alleen in het voordeel van Margaretha die of militair of diplo
matiek intussen haar positie kon versterken. Daarom desavou
eerde hij Kollardt, die eerst met een bijeenkomst op 3 mei had 
ingestemd en naderhand terugkomend op deze verklaring ver
zocht had de samenkomst enige weken uit te stellen52). Karel 
ging, met de bedoeling een hogere prijs voor zijn welwillendheid 
te bedingen, niet direct op deze aanbiedingen in en wilde een 
overeenkomst alleen sluiten met de Bourgondische gezanten die 
in juni 1524 het bestand van Heusden hadden beklonken. Boven
dien beweerde de hertog dat de rechtvaardigheid tegenover 
zijn onderdanen hem gebood hun belangen „par voye de justice" 
en niet door een altijd nadelig compromis te regelen. De oor
sprong van deze ontwijkende houding was voor de Bourgon
dische diplomaten, vertrouwd met kronkelige Gelderse politiek, 
doorzichtig en Hoogstraten nam daarom van de voorstellen, 
die Kollardt begin mei aan Buren overbracht, bij voorbaat aan, 
dat zij onaanvaardbaar zouden zijn33). De mogelijkheid van een 
voordelig verdrag achtte hij uitgesloten; een krachtig optreden 
was verkieslijker, en bij uitzondering financieel uitvoerbaar. 
Buren was hiervan niet zo overtuigd; een compromis tussen de 
Gelderse en de Habsburgse ideeën kon nog verwezenlijkt 
worden. 

Tussen deze beide meningen volgde Margaretha haar eigen 
inzicht. Voorlopig sloeg de balans door ten gunste van een 
oorlog. Reeds was Buren een directe Gelderse oorlog begonnen 
door de vijand bij Vianen over de Lek terug te drijven; de 

M) Wenen. DD 239, f. 45-v. 45. 
53) Ib., DD 238, f. 64. 
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zwakte van zijn troepen liet een verder optreden nog niet toe. 
Spoedig was de kapitein generaal in staat de campagne te 
openen met de verovering van Amersfoort. Tegelijkertijd rukte 
Schenck van Toutenburg uit het Oosten op. De beide legertjes 
namen de Gelderse Zuiderzeesteden, verenigden zich voor Hat-
tem dat zich op 23 juli moest overgeven, en trokken naar Harder
wijk. Buiten deze veldtocht om viel Utrecht op 30 juni de bis
schoppelijke troepen in handen. 

Gedurende deze succesvolle campagne bleken onderhande
lingen niet onmogelijk; integendeel had de hertog nu geleerd toe
schietelijker te zijn. Bij monde van Kollardt willigde Karel Bürens 
eisen in om Utrecht en Overijssel aan de keizer af te staan en het 
verbond met Frankrijk te verbreken51). Behalve deze bepalingen 
vroeg Gelre een hoger jaargeld en een grotere bende ruiters dan 
bij vorige gelegenheden was aangeboden; bovendien wenste hij 
het bezit van Coevorden gedurende zijn leven. Buren liet deze 
voorstellen door een speciale gezant aan Margaretha overbren
gen. 

De landvoogdes ging niet op het ontwerp in, want juist in deze 
dagen had zij een vérstrekkend diplomatiek succes weten te be
halen in de wapenstilstand van Hampton Court, op 15 juni 1528 
gesloten, tussen Engeland, Frankrijk en de keizer. Alsof zijn 
nood nog niet groot genoeg was, werd de hertog op dit critieke 
ogenblik door de Franse bondgenoot, op wiens verzoek hij zich 
in deze moeilijke situatie gestoken had, in de steek gelaten. Wel
iswaar ontving de hertog in deze jaren geen militaire en zelfs 
geen geldelijke steun, maar de verbondenheid met Frankrijk en 
vooral de dagelijkse last van een vijandig Frankrijk, die het Mar
garetha onmogelijk maakte alle aandacht aan de Gelderse 
kwestie te geven, waren voor Karel van Gelre van grote waarde. 

Dit tractaat van Hampton Court was niet alleen een steek in de 
rug, maar stelde ook ongehoord zware eisen aan de Gelderse 
bondgenoot die notabene aan de besprekingen part noch deel had 
gehad. Volgens dit verdrag moest Karel van Gelre niet alleen 
Sticht en Oversticht opgeven — hiertoe was hij zoals wij zagen 
wél bereid — maar ook. zonder de gewenste garantie voor een 
duurzame vrede, de in Holland aangerichte schade volgens schat
ting van Wolsey. minister van Hendrik VIII, aan de 'keizer ver-

54) Ib., DD 239, f. 56-f. 57. 
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goeden. Om deze hoge prijs achtte de hertog het verdrag onaan
vaardbaar, temeer omdat Frans I hem vóór het bestand gesloten 
werd op 5 juni geschreven had, dat de Bourgondische voor
waarden onredelijk waren en Karel van Franse steun verzekerd 
kon blijven " ) . De hertog kwam in zijn vertrouwen bedrogen uit 
de openbare Franse verloochening werd wél, de geheime toe
zegging niet gestand gedaan 

Margaretha maakte snel gebruik van de Franse bereidheid de 
waardeloos geworden bondgenoot aan de vriendschap met Habs-
burg op te offeren en verzocht Karel van Gelre of hij in het 
verdrag wilde worden opgenomen. Met deze stap bedoelde de 
landvoogdes alleen de hertog tot grotere bereidheid te dwingen; 
zij verwachtte niet, dat het bestand aanvaard zou worden ,,La-
dicte treve luy est dure", schreef zij op 7 juli aan de keizer ^ ) , 
,,et d autre part il ne fera guerre meilleur marchié avec nous, ne 
soit qu'il se delibeie de du tout adonner en vostre service, et soy 
mettre en repoz et seurte sa vie durant, et desmaintenant vous 
asseurer du pays de Gheldres". Ook over de loop van de Gel
derse oorlog kon de landvoogdes met reden tevreden zijn; onder 
de indruk van de Bourgondische successen zouden volgens ont
vangen inlichtingen Bommel en Tiel zich, onmiddellijk wanneer 
er een leger voor hun muren verscheen, overgeven. 

Vol verwachting, dat er nu tenminste een voor hem redelijke 
basis tot onderhandelen zou bestaan. Let Buren eveneens bij 
Karel van Gelre informeren, of hij het bestand wilde aanvaarden. 
Het antwoord het aan duidelijkheid niets te wensen over; nog 
steeds weigerde de hertog geloof te hechten aan de verbijsterende 
Franse trouweloosheid. Frans I had de hertog bericht, dat hij niet 
in het verdrag van Hampton Court was opgenomen, Karel „feust 
content en demeurer excluds Et oultre a fait dire que, si je luy 
vouloye rendre ce que prins luy estoit, luy laisser Coevorden avec 
les appartenences sa vie durant, Groningen et les Ommelandes, 
luy bailler С hommes d'armes et XVIM carolus de pencion, — 
sans toutesvoyes faire mención de vous asseurer le pays aprez 

5·5) Aldus geciteerd m de brief van Karel van Gelre aan Frans I van 
17 november, waarbij hij eenzijdig het bondgenootschap opzegde Bibl 
nationale, ητ; français 23037, f 39—ν 49, in regest bij Busken Huet, nr 83, 
ρ 19 Men kan veilig aannemen dat hij deze feiten, die Frans I even goed 
wist als hijzelf, juist heeft weergege\en, wan* ook de bne'f van Margaretha 
aan Karel V, van 7 juli 1528 (noot 56 mema) vermeldt deze bepalingen van 
Hampton Court 

5 0 ) Lanz, Corr , I, nr. 110, pp 276—281, 285-296 
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luy, — qu'il y entenderoit, et que autrement il se donnerait plus-
tost au Turck" 6 β ) . Nu de zaken er zo slecht voor stonden doen 
deze pathetische uitroep en de hoge eisen, meer dan wat Kollardt 
nauwelijks een maand geleden onder veel gunstiger omstandig
heden had voorgesteld 5 4), belachelijk aan. Zichtbaar teleurge
steld dacht Margaretha er dan ook niet aan deze voorwaarden 
als uitgangspunt voor onderhandelingen te nemen, verbood Buren 
alle contact met Karel van Gelre of met zijn dienaren en schreef 
woedend aan Karel V „que de ma vie, le temps que je tiendroye 
icy vostre lieu, je ne permettroye, que l'affaire de Gheldres se 
traittast que en ma présence" 50. Niet langer kon de hertog, zo 
leek het wel, zijn gebruikelijke tactiek een hogere prijs te vragen 
dan men wilde toestaan of dan hij zelf eigenlijk wenste, toepassen. 

De deur tot de onderhandelingen bleef ondanks alle tirades 
geopend. Nuchter gaf op het laatst van juni een onbekende 
Bourgondische raadsheer het in te nemen standpunt weer 3 7 ) . De 
gemakkelijkste weg was de aanvaarding van het verdrag van 
Hampton Court. Volhardde de hertog in zijn weigering, wat bijna 
zeker gebeuren zou, dan kon men hem op tactvolle wijze aan het 
verstand brengen hoe weinig hij van Frankrijk te verwachten had 
en op welke wijze hij een uitweg uit de moeilijkheden kon vinden. 
Daartoe kon men hem wijzen op „les inconvéniens esquélz luy 
et ses pays se sont dois longtemps trouvez et treuvent journelle
ment pour avoir esté ennemys de l'empereur et de ses pays et 
subgectz et à de moien il désire captiver la benevolence de Sa 
Maiesté et entrer en son service, ostant entièrement les causes 
de dissidence, qui y pourroient estre et faire une fin des querelles 
paseés sans se arrester aucunement à ladicte trêve, pour à quoy 
venir fauldroit qu'il y precèdasi rondement et de bonne foy avec 
toute deue seureté, telle et si bonne que toute souspicion puisse 
cesser d'une part et d'autre". Voorwaarden van de aangeboden 
vrede waren de opvolging van Karel V bij overlijden van de 
hertog zonder mannelijke erfgenamen, een bondgenootschap met 
de keizer, verbreking van de betrekking met Frankrijk, afstand 
van Sticht, Oversticht, Drenthe, Groningen, Bommel en Tiel; 
een jaargeld van 12.000 Karolusgulden en een bende van 50 rui-

6 7) Volgens een ongedateerde anonieme memorie, Wenen DD 239, f. 54— 
f. 55, na 15 juni 1528 blijkens dé vermelding van het verdrag van Hampton 
Court en vóór 30 juni 1528, omdat Utrecht nog als Gelders bezit vermeld 
wordt. 
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ters zouden alles zijn wat Kare! voor zijn verlies aan grondgebied, 
zelfstandigheid en rechten ontvangen zou. 

Karel van Gelre voelde, zich nog steeds sterk genoeg, om de 
vrede die hij zeker wenste, op deze condities af te wijzen. Uit 
geldgebrek was de Bourgondische veldtocht, zo gunstig ingezet, 
tot staan gekomen. Indien de soldaten niet betaald werden, klaag
de Buren op 10 juli aan Margaretha, wilden zij geen stap verzet
ten 5 8 ) . Karel van Gelre had daartegen zijn strijdmacht kunnen 
versterken met 800 Duitsers, nu in Bommel gelegerd. Buren ver
zocht Margeretha om een snelle beslissing of men, zoals Dor
drecht en Den Bosch hadden voorgeslagen, Tiel, zwakke plek in 
Gelre, gedeeltelijk op kosten van deze steden zou gaan belegeren; 
had hij maar geld en kruit genoeg, dan zou hij geheel Gelre bin
nen korte tijd veroverd hebben. 

De landvoogdes beteugelde de hooggestemde wensen van 
Buren en beval hem een stad aan te vallen, die weinig weerstand 
zou bieden5 0). De Bourgondische aanvoerder koos Tiel ,,la plus 
feble ville" uit en vertrok op 12 juli om deze in zijn ogen mini
male opzet te verwezenlijken. De ondermeming werd een droe
vige mislukking; op 7 augustus berichtte Buren dat voortzetting 
van het beleg geen zin meer had. Raadzamer was het een wapen
stilstand te sluiten, de troepen in de garnizoenen terug te voeren 
en de gunstiger tijd van het voor krijgshandelingen meer geëi
gende voorjaar af te wachten"0). De landvoogdes was buiten 
zichzelf van woede. „Vous pourrez penser", schreef zij op 8 au
gustus aan de graaf van Hoogstraten aan wie zij een afschrift van 
de brief van Buren toezond, „si le contenu d'icelles se conforme à 
ce que vous ay dit parcidavant dit du personnaige et comment 

j'en suys de perplexité et d'ennuy Quel honte! Quel ren-
courraigement aux ennemys! Quel desgoutement aux subgectz 
et quel espoir pour continuación d'ayde!" Als haar speciale ge
zant zond zij des Barres tot Buren om hem in tegenwoordigheid 
van de overige Bourgondische aanvoerders te wijzen op de nade
lige werking van zijn gedrag en hem aan te sporen „de mieulx 
faire que par sesdites lettres il me monstre en avoir le vouloir01). 

De woede van de landvoogdes, aanleiding tot de pijnlijke ver-

и») Wenen D D 239, f. 1 5 - v . 16. 
B 0 ) Ib., f. 13-f. 14. 
""j Ambtenaren Centr. bestuur, nr. 463 B. 
0 1) Ib., nr. 463 A. 
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nedering van Buren, was begrijpelijk na alles wat de stadhouder 
haar had voorgespiegeld. Toch was de mislukking niet te wijten 
aan zijn ongeschiktheid maar hij had geen slechter keuze dan 
Tiel kunnen doen. De verwachting dat de stad zich voetstoots 
zou overgeven 53) was niet uitgekomen; integendeel hadden de 
inwoners zich buitengewoon krachtig verdedigd. Bovendien had
den de Bourgondische soldaten onder de slechtst denkbare om
standigheden moeten strijden; slecht betaald en daarom onwillig 
moesten zij tot aan de knieën in het water staan omdat de Gel
dersen de dijken hadden doorgestoken. De lansknechten weiger
den de stad te bestormen, zolang zij geen geld gezien hadden en 
verklaarden aan Buren „francement qu'il se sont plustost déli
bérez abandonner les champs que d'endurer ceste povreté". In 
het drassige land kon het geschut niet worden opgesteld"0). En 
dan was de strijdmacht onvoldoende in grootte; de beloofde sol
daten, door de Paltsgraaf naar Maastricht te voeren, verschenen 
niet. Toen Buren daar aankwam vond hij slechts een brief van 
deze vorst, dat de huurlingen het wachten moe waren geworden 
en zich in de winstgevender Gelderse dienst hadden begeven ( i2). 

Het verloop van dit beleg was de laatste aanwijzing, dat het 
gunstige getij voor de Bourgondische oorlogvoering was verlopen 
door gebrek aan geld, in een tijd van huurlegers een onoverko
melijke belemmering. Maigaretha trok uit de Bourgondische on
macht de logische conclusie. Mogelijk onder invloed van Hoog
straten, aan wie Buren zijn nood geklaagd had 0 3 ) , nam zij het 
idee van een bestand, dat Buren geopperd had, reeds op 13 au
gustus over0 4) . Op die datum had trouwens Hoogstraten, voor
uitlopend op deze wending, al contact opgenomen met Joost van 
Zwieten, daartoe door Karel van Gelre tot hem gezonden met 
een beperkte en voorzichtig opgestelde opdracht. Reeds in het 
begin van juli had de hertog zijn verontwaardiging geuit, toen Kol-
lardt hem het verbod van Margaretha om met Buren te onder
handelen berichtte"5). Het had helemaal niet in zijn bedoeling 
gelegen om gezanten naar Margaretha te sturen; integendeel ,,il 
se deffendra jusques au dernier homme". God nam hij tot getuige 
dat het niet zijn schuld was dat er geen vrede gesloten werd. 

«2) Wenen, DD 238, f. 4. 
03) Ambtenaren Centr. bestuur, nr. 471 B. 
e·4) Wenen DD 238, f. 1— v. 1. 
в з ) Ib., D D 239, f. 13—f. 14. 
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Berustte deze krachtige taal op de te verwachten Franse steun? 
Of was het niet meer dan een uiting van Karel's driftig karakter? 
Dit laatste ligt meer voor de hand: de hertog wilde eigenlijk niets 
liever dan een afdoende maar ook voordelige regeling van alle 
geschillen en het was hem wel duidelijk hoe weinig hij op Frank
rijk kon rekenen. Op 15 juli liet hij voor het laatst tegen alle 
hoop in Frans I dringend om hulp vragen. Evenals alle vroegere 
verzoeken, had ook deze poging geen succes. Karel van Gelre 
koos daarom de wijste partij door Hoogstraten op dit moment 
meer in de gunst bij de landvoogdes dan de onfortuinlijke graaf 
van Buren, te benaderen. 

Nu de veldtocht van Buren en Schenck was doodgelopen, was 
een bestand welkom, meende Margaretha " ' ) . Het was misschien 
zelfs mogelijk in principe nu reeds overeenstemming te bereiken 
over een vredesverdrag, in afwachting van goedkeuring door de 
keizer. Maar omdat de belangen van Karel V voorop moesten 
staan, voorzag Margaretha moeilijkheden over de wijze van be
lening; Karel van Gelre had de investituur van de keizer als zo
danig gevraagd. Dat zou Karel V op dit moment, evenmin als 
in zijn laatste instructies van 1527, nooit toestaan; alleen als 
hertog van Brabant wilde hij Karel van Gelre met het hertogdom 
belenen. De landvoogdes vreesde, dat in dit geval de noodzake
lijke goedkeuring van de rijksvorsten bovendien lang op zich zou 
laten wachten. De wantrouwende Karel van Gelre zou een der
gelijk uitstel als afstel beschouwen en bezwaar maken tegen de 
onvermijdelijke ruchtbaarheid op deze wijze aan de plannen ge
geven uit angst voor Frankrijk. Dit laatste argument was niet 
meer steekhoudend; de hertog, teleurgesteld over het uitblijven 
van Franse steun, was oprecht bereid de Franse koning in de 
steek te laten, maar deze wijziging van zijn houding kon Marga
retha niet bekend zijn. Het tekent haar achterdocht, dat zij aan 
de positieve Gelderse verklaring geen waarde hechtte. Tenslotte 
maakte de landvoogdes in haar brief onvriendelijk bezwaar tegen 
de Gelderse onderhandelaar Joost van Zwieten ,,de bien petitte 
extime, espargnant tant vérité qu'il n'est croyable de chose qu'il 
dye". 

Dit eerste overleg had verdere gevolgen. Op 9 september wer
den de officiële besprekingen te Gorcum geopend. Onder de 
gezanten waren bijna vanzelfsprekend Kollardt en Buren, die in 
de afgelopen jaren vruchteloos contact hadden onderhouden. 
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Kollardt stond in Bourgondische kringen goed aangeschreven; 
inderdaad had hij bij voorkomende gelegenheden meer redelijk
heid weten op te brengen dan zijn hertogelijke lastgever en zijn 
best gedaan de Habsbuigse voorstellen zo goed mogelijk aan 
Karel van Gelre over te dragen. Ook Buren was de aangewezen 
persoon om een vrede met Gelre tot stand te brengen, door zijn 
locale kennis en uitstekende verstandhouding tot Karel. Niet 
langer was hij als in de jaren 1509-1516 een voorstander van 
een Gelderse oorlog; sinds hij nauwer bij de staatszaken betrok
ken was, had hij de moeilijkheden van de landvoogdes leren 
inzien en deze les zelfs zo goed geleerd dat hij soms zoals na de 
ongelukkige belegering van Tiel, in de maanden juli en augustus 
van het jaar 1528, sneller tot vrede geneigd was dan Margaretha. 

Rond deze oude bekenden groepeerden zich de andere gezan
ten; van Habsburgse zijde de graaf van Hoogstraten en Laurens 
Dublioul, audiencier, van Gelderse zijde de maarschalk Erke-
lentz, Herman Kuysingh, lijfarts van de hertog en Vierssen. Na 
zovele onderhandelingen voor en gedurende de laatste kortston
dige oorlog konden niet veel nieuwe aspecten naar voren komen. 
Desondanks waren de tegenstellingen nog zo aanzienlijk, dat 
het meer dan 3 weken duurde voor men een accoord wist te be
reiken. Karel van Gelre had ervaren, dat Margaretha niet in staat 
was een oorlog lang vol te houden en meende daarom hoge 
voorwaarden te kunnen bedingen. 

Reeds in het begin veroorzaakte de Gelderse veeleisendheid 
een groter afstand tussen de onderhandelende partijen dan in 
de jaren 1524-1527. Tot nu toe ongebruikte memories, verslagen 
en brieven in het Oostenrijkse staatsarchief te Wenen maken 
het mogelijk de besprekingen in hun ontwikkeling te volgen. In 
een lang betoog somden de Geldersen 12 september hun wen
sen op, volgens de beproefde tactiek van aanvankelijk te overvra
gen om het volle pond te krijgen c e ) . Indien zij aanknoopten bij de 
voorstellen door Kollardt in het begin van juni 1528 aan Buren 
gedaan en toen reeds als buitensporig verworpen, dan was het 
alleen om deze artikelen nog te overtreffen. Behalve de erfelijke 
belening voor alle imaginaire kinderen met Gelre, Groningen, 
Drente, Koevorden en het hertogdom Gulik, de teruggave van de 

e o) ) Het oorspronkdijke, in het Gelders gestelde stuk: Wenen DD 238, 
f. 67—v. 68; twee identieke exemplaren van een Franse vertaling: Ib., D D 237, 
f. 162—v. 163 en Audiëntie, port. nr. 1507. 
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veroverde Veluwse steden, een jaargeld nu van 16.000 tot 20.000 
gulden verhoogd met 60 inplaats van 50 ruiters, vroegen de her
togelijke gezanten nog Montfort en de heerlijkheid Haps. Hier 
tegenover boden zij aan de opvolging van Karel V in Gelre in
dien de hertog kinderloos stierf; de beëindiging van het Franse 
bondgenootschap werd niet genoemd, maar was wel geïmpliceerd. 
Tenslotte nog een merkwaardig staaltje van hun wijze van over
vragen: ,,Soe sich mijn genadige heer van Gelre tot desen handell 
gantz ergeven hadden, eer Hattem, Elborch ind Harderwijk ge
wonnen waren ind der handell buyten sijnre gnaden schuld bys 
heer toe verbleven ind sijne gnaden daerdurch tot groeten on-
costen ind schaiden gekoemen is, begheren die Gelresche dair vur 
hondert duysent golden gulden". 

De Bourgondische gezanten tekenden op 12 september bij deze 
laatste eis in de marge kortaf aan „nihil"; niet anders dachten zij 
over de overige artikelen"7). In eerste instantie verwierpen zij in 
hun opmerkingen alle Gelderse voorwaarden en stelden er het 
vroegere standpunt tegenover, dat neerkwam op een belening met 
Gelre als achterleen van Brabant zonder gebiedsafstand en met 
geringer jaargeld. Indien Karel van Gelre werkelijk vrede wilde, 
dan moest hij geen gebieden vragen als Groningen, in de toe
komst een bron van onenigheid. Ook kon de keizer vanzelfspre
kend de belening met Gulik niet toestaan. Wel waren zij bereid 
Harderwijk en Elburg weer af te staan; aanvankelijk ook Hattem, 
maar naderhand werd de naam van deze plaats in het stuk weer 
doorgehaald. In het antwoord, dat de Bourgondische gezanten 
de volgende dag gaven, werden deze beperkingen weer enigs
zins opgeheven; men was toch bereid het bezit van Groningen 
en Drente toe te staan, ondanks het kennelijk redit van de 
keizer04). In aansluiting op de onderhandelingen tussen Buren 
en Kollardt gaf de landvoogdes in korte antwoorden op een vra
genlijst van haar gemachtigden te Gorcum 00) haar mening te ken
nen; de beknoptheid van Margaretha's opmerkingen vindt moge
lijk zijn reden in haar haast. Mogelijk is deze ongedateerde „Pre
mière instruction" opgesteld en beantwoord tussen 9 en 13 sep
tember, d.w.z. tussen het ogenblik dat onofficieel de Gelderse 

07 ) Wenen. DD 237. f. 164-166. 
08) Ib., DD 237, f. 121—v. 123; een vollediger exemplaar: Audiëntie 

port. 1508. 
«») Wenen, DD 237, f. 200-v. 203. 
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houding en de Bourgondische repliek bekend werden; dit vermoe
den wordt versterkt doordat de opmerkingen op 12 september CT) 
tussen de Bourgondische gezanten onderling gehouden, in hun 
verklaringen op 13 september afgelegd т), weerspiegelden. Naar 
het inzicht van Margaretha moest het hoofddoel van haar ge
machtigden zijn een einde te maken aan de Gelderse oorlogen 
door Karel van Gelre te tolereren, maar dan onschadelijk gemaakt 
als bondgenoot en dienaar tegen bepaalde, met te hoge conces
sies. Belangrijk is dat men zowel in Gorcum als in Brussel de 
mogelijkheid voorzag, dat Karel van Gelre de opvolging van de 
keizer niet zou wensen, in dat geval liet Margaretha in margine 
noteren „que l'on y entende au meilleur moyen que faire se pour
ra". Deze voorzichtig aangeduide concessie op dit kardinale 
punt opende de weg tot een belangrijke gedachtengang, waardoor 
de vroegere impasses mogelijk vermeden konden worden. 

De onzekerheid over een gunstige afloop voor de keizer werd 
nog vergroot door de Gelderse verrassing van het stadje Megen 
op 12 september, dit wapenfeit was reeds voor de tweede samen
komst met de Geldersen aan de Bourgondische gezanten bekend, 
die de slechte invloed van dit succes op de gang van zaken vrees
d e n 7 " ) . Met kracht drongen zij daarom bij Margaretha aan op 
energieke tegenmaatregelen, wel was Megen vrijwel onmiddel
lijk weer ontruimd, maar het gevaar voor overvallen in Brabant 
of Holland bleef bestaan T 1 ) . De landvoogdes reageerde snel op 
het verzoek van haar gezanten, daags na hun brief schreef zij 14 
september, dat zij een blijkbaar reeds eerder beraamde expeditie 
van de graaf van Roeulx zou bespoedigen en zijn strijdmacht ver
sterken met drie compagnieën ruiters en een aantal Spaanse sol
daten 7 2 ) . Buren had Gorcum verlaten om te Den Bosch de verde
diging van Brabant te leiden; hi| kreeg nu bevel het leger van du 
Roeulx van het nodige geschut te voorzien, maar zelf terug te ke
ren naar de onderhandelingen in Gorcum, waar hij nuttiger werk 
zou kunnen verrichten. 

Te Gorcum bleef de afstand, zij het in verminderde mate, be
staan. Erkelentz weigerde ronduit de Bourgondische aanbiedin
gen: de kern van het eventuele verdrag, de belening met Gelre 
als achterleen van Brabant was hun heer al vaker beloofd, maar 

70) Audiëntie, port, nr 1507 
71) Wenen, DD 237, f 331~f 343 
«) Ib, f H7—ν 147 
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kon nooit plaats vinden zonder goedkeuring van de keizer en 
zonder uitbreiding tot Groningen en Drente7 1) . In deze verdui
delijking van de Gelderse opvattingen over de „matière princi
pale" toonden de Geldersen ,.gracieusement" enige toenadering; 
zij lieten de overigens onmogelijke eis tot belening met Gulik val
len en maakten er geen bezwaar tegen, dat over de andere bui
tensporige voorwaarde, de schadevergoeding van 100.000 goud
gulden niet meer gesproken werd. In dit alles zagen de Bourgon
dische gezanten optimisÜFch een verbetering van het klimaat; zij 
geloofden in de goede wil van Karel van Gelre en meenden, dat 
hun besprekingen niet zo heel lang meer zouden duren. Daarom 
verzochten zij Margaretha de raad bijeen te roepen. Weliswaar 
waren zij niet geslaagd in hun poging de afstand van Drente te
gen een zeer laag jaargeld van 1000 gulden te verkrijgen, maar 
zij zagen toch verschillende lichtpunten. Mogelijk was Karel van 
Gelre er voor te vinden Groningen en Drente op eigen kosten ie 
besturen als stadhouder van de keizer tot aan zijn overlijden. Ook 
hadden zij goede hoop dat de belening met Gelre als achterleen 
van Brabant voor alle erfgenamen uiteindelijk toch instemming 
zou vinden, zowel bij de keizer als bij Karel van Gelre; blijkbaar 
hadden zij voorzichtig de Gelderse gezanten op dit punt gepolst, 
zonder zich aan beloften te wagen. Ook de keizer was, voor zo
ver men wist, niet tot deze tussenweg bereid; Karel V had in 1522 
in een dergelijke regeling ingestemd, maar sindsdien had hij deze 
bepaling beperkt tot de eventuele zonen van Karel van Gelre. 
Tenslotte had het er alle schijn van, dat Karel van Gelre bereid 
zou zijn tot een nader verbond met de keizer, bezegeld door een 
huwelijk tussen een van zijn kinderen en een zoon of dochter van 
Karel V of van zijn broeder Ferdinand. 

Op 14 september vertrokken de Gelderse gezanten om hun 
meester nadere instructies te vragen; kort voor zij Gorcum ver
lieten, stelden zij een bestand voor. In hun verslag aan de land
voogdes stemden de keizerlijke afgevaardigden met dit idee in: 
de verrassing van Megen was een waarschuwing, dat geldgebrek 
een afdoende verdediging ten zeerste bemoeilijkte. Aan de andere 
kant zagen zij wel het nut in van de door hen voorgestelde ex
peditie in Gelre, maar vreesden dat een dergelijk optreden een 
gunstige sfeer, voor onderhandelingen onmisbaar, zou bederven. 
Dit eerste stadium van de discussies, dat aldus werd afgesloten, 
gaf een vaag beeld te zien, vol onduidelijke verwachtingen en 



328 GELRE EN HABSBURG 

aarzelend geuite voorstellen. Over het algemeen konden de Bour
gondische gezanten hoopvol gestemd zijn. De Gelderse macht 
was zwakker dan zij vermoedden; in principe was de hertog 
bereid een vrede te aanvaarden, maar hij slaagde erin dit besluit 
te maskeren om zijn kansen op een voordelig verdrag niet te 
bederven. Met geringe middelen had hij door de verrassing van 
Megen een illusie van kracht gewekt. 

Tegen alle schijn in was Karel van Gelre nu aan het eind van 
zijn krachten. Op 14 september schreef hij een bitter gestemde 
brief aan Quinon, zijn gezant in Frankrijk, die vergeefs probeerde 
werkelijk doeltreffende steun te krijgen in de vorm van 800 
ruiters en 3000 lansknechten73). De hertog van Gelre had hier 
recht op, nu Frans I hem ondanks zijn bewering, niet in het 
bestand van Hampton Court had laten opnemen. Wist men in 
Frankrijk wel hoe groot de nood in Gelre was? De hertog had 
het platteland moeten ontruimen om zijn steden te redden; zelfs 
op die manier had hij door gebrek aan strijdkrachten het verlies 
van een aantal plaatsen niet kunnen voorkomen. Het succes, dat 
Quinon kon bereiken, was niet groot; behalve vage beloften 
Karel niet aan zijn lot over te zullen laten had de grootmeester 
van Frankrijk 16.000 pond en 4000 lansknechten, nu in Deense 
dienst, beloofd. Afgezien van zijn achterstallig Franse jaargeld, 
in 1528 nog helemaal niet uitbetaald, was dit een miniem bedrag: 
Karel van Gelre zou het niet graag zien, dat zijn vijanden dit 
wisten, ,,car ilz ne le reputeroient point pour le secours d'ung Roy, 
mais plustost ung prest de gentilhomme". En er waren geen 
lansknechten in Denemarken beschikbaar; anders had de hertog 
er wel van gehoord bij zijn pogingen soldaten te werven. Kortom 
er was door Frankrijk veel beloofd en niets gedaan. En toch 
„l'on face samblant que l'on ait beaucoup fait pour nous". Karel 
van Gelre moest werkelijk de laatste hoop op Franse hulp hebben 
opgegeven, dat hij dergelijke grievende woorden tot de koning 
durfde gebruiken. Teleurgesteld besloot hij zijn brief met de 
mededeling, dat de Franse nalatigheid hem dwong een bestand 
met de vijand te sluiten „se ne voulions estre du tout dechassé". 
Wijselijk verzweeg hij dat meer dan een wapenstilstand be
sproken werd. 

De Bourgondische gezanten, die te Gorcum de terugkeer van 

™) Busken Huet, nr. 82, pp. 16—18. 
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de Geldersen afwachtten, waren intussen overtuigd van het nut 
van de expeditie door Van Roeulx in weerwil van hun daags te
voren geuite bezwaren en drongen er op 15 september bij Marga-
retha op aan het gunstige jaargetijde voor krijgsoperaties niet 
onbenut voorbij te laten gaan7 4) . De landvoogdes was het hier 
volledig mee eens in haar antwoord van 16 september, maar zij 
kon niet geloven dat de gezanten in volle ernst haar het sluiten 
van een bestand wilden aanraden7 5) . Dit was niet overeen
komstig de eer van de keizer, nu Karel van Gelre gedurende de 
onderhandelingen Megen had laten verrassen; bovendien zou een 
wapenstilstand tot gevolg hebben, dat Karel van Gelre, eenmaal 
vrij van oorlogsdreiging, „tiendroit plus ferme. Aussy ne suis-je 
nullement en voulonté de ce faire". Op 17 september voegde 
Margaretha aan deze waarschuwing geen bestand te sluiten, 
haar mening over de gang van zaken toe7r '). De landvoogdes 
was verheugd, dat de Geldersen ondanks hun hoge eisen op de 
voornaamste punten nl. het verbreken van de vriendschap met 
Frankrijk, het verdrag met de keizer en diens opvolging in Gelre, 
wilden toegeven. In overleg met de raad besloot zij daarom, dat 
men de eventuele opvolging van dochters kon toestaan, indien 
de onderhandelingen door dit punt dreigden te mislukken. In 
deze concessie school immers geen enkel gevaar; naar alle waar
schijnlijkheid zouden Karel van Gelre toch geen wettige erfge
namen meer geboren worden en zijn andere erfgenamen 'werden 
op deze wijze uitgeschakeld. Margaretha wilde haar standpunt 
over de belening niet wijzigen en evenmin een huwelijk tussen 
kinderen van Karel van Gelre en Habsburgse prinsessen zoals 
was voorgesteld, toestaan. Beter was het deze bepaling aldus te 
wijzigen, dat kinderen van de hertog niet zonder keizerlijke toe
stemming zouden mogen huwen en dan nog uitsluitend in het 
huis Habsburg of in verwante families. De keizer zou dit niet 
anders willen, „car il luy touche de trop près". Tenslotte ver
diende het aanbeveling een nader offensief en defensief verdrag 
tot stand te brengen tussen Brabant, Holland en Gelre, maar 
alleen nadat alle overige desiderata vervuld waren. 

Inmiddels waren de Gelderse gezanten in Gorcum terug
gekeerd. Verontrust door ontvangen berichten van de aanstaande 

ï4) Audiëntie, port., nr. 1507. 
Tr') Wenen, DD 237, f. 145—v. 145. 
70) Ib., f. 151-f. 153. 
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Bourgondische plundertocht, verzochten zij met meer nadruk dan 
tevoren om een bestand van 15 dagen. Het vermoeden van de 
landvoogdes ten aanzien van de Gelderse bedoelingen bleek juist: 
maar de Bourgondische afgevaardigden stemden na rijp beraad 
toe in een wapenstilstand van 10 dagen en brachten de verschil
lende bevelhebbers op de hoogte7 7). Hoewel dit optreden tegen 
de nadrukkelijke wens van Margaretha in ging, meenden zij op 
20 september toch dat er tegen geen bezwaar kon worden ge
maakt. Er was immers hoop op vrede: waarom zou men de arme 
onderdanen de speldeprikken van dagelijkse Gelderse plunde
ringen op kleine schaal niet besparen? Voor Van Roeulx maakte 
het toch geen verschil: zijn strijdmacht kon pas over 10 dagen 
gereed zijn om te vertrekken. Margaretha stemde op 21 septem
ber met deze eigenmachtige beslissing in, hoewel zij de maatregel 
aanvankelijk „bien estrainge" vond7 8) . Maar onder geen voor
waarde mocht de termijn verlengd worden; ook moest de onder
neming van Van Roeulx direct na afloop van het bestand door
gaan, tenzij intussen vrede gesloten was. 

Hierop was alle kans; maar eerst moest nog aanzienlijke 
Gelderse weerstand overwonnen worden; op 28 september deelde 
Kollardt de laatste wensen van zijn meester mee. Dublioul waar
schuwde de Geldersman van te voren, zoals hij vermeldde in een 
brief aan Margaretha, dat het er van het begin af alle schijn van 
had, „qu'ilz eussent petite affection à traittié avec l'empereur et 
vous (ni. Margaretha, aan wie dit verslag gericht was) ou qu'ilz 
vous estimassent petit et nous aussi"7 9) . Wel waren lij bereid 
zijn opdracht aan te horen, ,,si elle feust raissonnable". Deze 
verklaring had toch niet tot gevolg dat alle overdreven eisen 
verdwenen. Karel van Gelre hield vast aan Montfort en aan 
een afdoende garantie van het verdrag. Dublioul zelf moest in 
gijzeling blijven tot de steden waren uitgeleverd. Ook wilde hij 
de termijn waarin de Gelderse staten het verdrag zouden be
zegelen, verlengen van 4 tot maar liefst 20 jaar; de Gelderse 
gezanten voelden terdege de onredelijkheid van deze eisen en 
verlaagden de termijn nog staande het gesprek eerst tot 16 jaar, 
later tot 12 jaar. Tenslotte dreigden de Geldersen de onder-

" ) Ib.. f. 156: Audiëntie, port, nr. 1507. 
78) Audiëntie, port., nr. 1507: Wenen, DD 237, f. 157—v. 157. 
70) Audiëntie, port., nr. 1507. 
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handelingen te zullen afbreken wanneer men op een van deze 
bepalingen niet inging. 

De Bourgondische gezanten waren verontwaardigd over deze 
voorwaarden: „nous cognoissons", zeiden zij tot Kollardt, „de 
son maistre ce que avyons tousiours oy dire, assavoir que plus 
l'on luy présentoit et plus se rendoit diffidile". Karel van Gelre 
moest wel goed beseffen wat hij deed, indien hij de aanbiedingen 
van de keizer weigerde: „Qu'il pourroit estre de Gheldres comme 
de Frieze, aprez qu'il eust reffusé Ie grant parti que l'empereur 
et vous luy avyez présenté". Zij waren bereid de termijn van 
de ratificatie tot 5 of 6 jaar te verlengen en aan te dringen op 
de uitlevering van Hattem, aanvankelijk geweigerd. Kollardt 
verlaagde hierop de termijn nogmaals, nu tot 8 jaar, en stelde 
opnieuw de uitlevering van Montfort aan de orde. Beide punten 
waren naar Bourgondische opvatting onaanvaardbaar. De ge
zanten schreven Margaretha in hun verslag, dat zij beslist geen 
verlenging van het bestand wensten en de oorlog nuttig achtten 
als argument om Karel van Gelre tot rede te brengen. 

Margaretha was het in grote lijnen eens met haar afgevaar
digden. Het was wel vreemd, schreef zij op 30 september, dat 
Karel van Gelre nu terug kwam op hoofdzaken, die reeds waren 
vastgesteld80). Als de hertog werkelijk vrede wilde moest hij 
niet zoveel marchanderen, maar de gunstige aanbiedingen aan
vaarden. Hoewel de concessies van haar kant al aanzienlijk 
waren, wilde de landvoogdes een vergelijk niet op zulke geringe 
verschillen schipbreuk laten lijden. Daarom kon men desnoods 
de door Kollardt gevraagde termijn van 8 jaar voor de bezegeling 
door de Gelderse staten toestaan. Maar nooit zouden de keizer 
of de staten van de Nederlanden berusten in de afstand van 
Montfort. 

Zo was men weer teruggekeerd naar de stand van zaken in 
1526: alleen de kwestie Montfort stond de afsluiting van een 
verdrag nog in de weg. Nog waren er andere moeilijkheden, 
maar deze waren niet zo gewichtig dat de onderhandelingen 
daarop konden afspringen. Het is begrijpelijk dal de Bourgon
dische gezanten, die reeds meer concessies gedaan hadden dan 
de zwakke positie van Gelre rechtvaardigde, tot het uiterste ge
prikkeld waren door de hardnekkigheid van Karel van Gelre. 

80) Wenen, DD 237, f. 159—v. 159. 
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Hoe kleinzielig deze houding ook lijkt, het is niet verwonderlijk 
dat een betrekkelijk kleine vorst met alle kracht vasthield aan 
elk winstpunt. 

Margaretha achtte de moeilijkheden belangrijk genoeg om haar 
brief van 30 september nog door een aparte gezant toe te laten 
lichten; op 1 oktober belastte zij Jehan de la Sauch met de op
dracht haar gedachten aan Hoogstraten, Buren en Dublioul over 
te brengen8 1) . In hoofdzaak kwam dit neer op wat Margaretha 
in haar laatste schrijven verklaard had. Alleen blijkÎ nu dat 
Kollardt nog als garantie voor de naleving van een verdrag 
Grave, Buren, Naarden en Leerdam gevraagd had; in het verslag 
van de betreffende samenkomst78), is dit punt niet genoemd. 
Evenals de overdracht van Montfort moest dit van de hand 
gewezen worden. Ook moest Buren verklaren dat Karel van 
Gelre in Groningen en de Ommelanden geen enkel recht had; 
de keizer was bereid hem voor deze gebieden desondanks een 
goede som gelds te betalen, mits hij de inwoners van hun eed 
ontsloeg. Van het jaargeld en de ruiters, aan Karel van Gelre 
toegestaan, hoefde men geen probleem te maken. De Bourgon
dische gezanten hadden deze kwesties in hun brief van 29 sep
tember niet aangeroerd; blijkbaar hadden zij gemeend het over 
deze aangelegenheden met de Geldersen wel eens te kunnen 
worden. Indien dit vermoeden juist is, was de vrees van de land
voogdes dat eer en belangen van de keizer geschaad zouden 
worden, overdreven. Alle onzekerheid was nu uit de houding van 
de Bourgondische gezanten verdwenen; in deze laatste ronde 
namen zij een krachtiger standpunt in tegenover de Gelderse 
eisen. 

Voor deze standvastigheid moesten de Gelderse onderhande
laars capituleren. Hoogstraten, Buren en Dublioul, langzamer
hand vertrouwd met de Gelderse methode van onderhandelen, 
wisten nu de knoop door te hakken en op de laatste punten een 
compromis te bereiken, zodat eindelijk een verdrag de Neder
landen beveiligde en een eind maakte aan de lange serie Gelderse 
oorlogen sinds 1492. Toen op 3 oktober 1528 tenslotte een defi
nitieve vrede gesloten werd, waren hierin alle essentiële Bour
gondische wensen, in de laatste weken geuit, opgenomen82). 

«') Ib., DD 238, f. 269—v. 274. 
s 2 ) Dodt, I, pp. 31—40. De irahoud van het verdrag van Gorcum wordt 

hier niet besproken. De heer P. ]. Meij hoopt in een studie o.m de1 bepalingen 
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Toch had men te elfder ure Montfort nog aan Karel van Gelre 
toegewezen, hoewel hij de plaats pas na verloop van een jaar 
zou ontvangen Ook werd de hertog goedgunstig een bedrag 
geschonken van 30 000 goudgulden in drie termijnen te betalen. 
Rust in de Nederlanden was het Habsburgse huis wel deze hoge 
prijs waard 

Na alle onderhandelingen was de vrede een anti-climax, ten
minste indien men uitsluitend de hoge toon in beschouwing neemt 
bij de gevoerde onderhandelingen met de soms alleen schijnbaar 
grote afstand en de dreigementen van beide zijden Buiten de 
vergaderzaal lag de zaak heel anders De positie van hertog 
Karel was uiterst zwak, wel had hij zich bij de Bourgondische 
aanval beter kunnen handhaven dan in 1505, maar het was 
duidelijk dat hij uit Frankrijk nu geen steun kon verwachten De 
situatie van de tegenstander was evenmin onverdeeld gunstig. 
De grote aanval was vrij plotseling wegens geldgebrek voor de 
muren van Tiel doodgelopen Nadien was men alleen in staat 
tot een plundertocht op grote schaal, maar toch niet meer bij 
machte Gelre geheel of gedeeltelijk te veroveren De partijen 
hielden elkaar dus in evenwicht. Het compromis van Gorcum 
was hiervan de logische consequentie. 

Margaretha uitte op 7 oktober haar vreugde over dit resultaat: 
,, . . entendîmes la conclusion de vostre besoigne que vous a 
esté chose fort agréable". Het doet hartelijk aan dat zij als haar 
verwachting uitsprak dat Karel van Gelre, eenmaal tot deze con
cessies gebracht, het verdrag ook zou naleven, „que sera son 
bien et repoz en ses vieulx jours" 8 3 ) . En op dezelfde dag beval 
Karel van Gelre Joost van Zwieten, ambtman van de Over-
betuwe, het verdrag te laten afkondigen door een processie te 
houden op 12 oktober aanstaande: een gelijk bevel zal ver
moedelijk aan alle Gelderse ambtenaren zijn uitgegeven84). De 
overige bepalingen van het verdrag werden in de komende 
maanden uitgevoerd 

omtrent de verhouding tot het Rijk uit dit tractaat nader te behandelen, zie 
ook BMG dl LVIII (1959), ρ XXVI In de bedoelde studie zal het trac
taat van Gorcum opnieuw uitgegeven worden (de uitgave van Dodt is 
gebrekkig) naar het oorspronkelijke charter, dat in het Rijksarchief in Gelder
land Ьй-ust, zie Ρ J Meij, Gelderse charters uit München teruggekeerd, 
s-Grav. 1953 reg no 97—102 

m) Wenen, DD 237, f 173-v 173 
s 4 Nijh , VI, 2, nr 1528, pp 935-936 
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Tot dit slotbedrijf behoorde ook een brief, waarin Karel van 
Gelre op 17 november onder dankbetuiging het verbond met 
Frans I opzegde85). Uitvoerig somde de hertog al zijn trouwe 
diensten aan Frankrijk op, vaak gedaan ten koste van grote 
offers. De teruggave van Weesp, Muiden en Asperen, zijn per
soonlijke deelname aan de veldtocht van Frans I in Italië 1515, 
zijn berusting in de onrechtvaardige behandeling bij de erfenis 
van Suzanne de Bourbon ten gunste van 's konings moeder en 
tenslotte de noodlottige inwilliging van het Franse verzoek, begin 
1528, om de oorlog tegen Habsburg te willen beginnen. Op 
schandelijke wijze was hij daarop door Frankrijk in de steek ge
laten bij de sluiting van het bestand te Hampton Court; de on
redelijke voorstellen ten aanzien van Gelre hadden zijn instem
ming met het verdrag onaanvaardbaar gemaakt. Het was duidelijk 
dat sommige kringen in Frankrijk hem kwijt wilden: zijn jaargeld 
was al sinds begin 1528 niet uitbetaald. En de late aanbieding 
van 4000 Deense lansknechten was niet meer dan een uitvlucht. 
Deze zg. beschikbare soldaten bestonden immers alleen in zijn 
verbeelding! Zodoende had Karel van Gelre het verdrag van 
Gorcum wel moeten sluiten, maar hij bleef ten allen tijde bereid 
Frans I te dienen, indien zijn eer het toestond. Deze laatste 
restrictie maakte deze hoffelijke aanbieding waardeloos: op zijn 
eer had de hertog immers beloofd Frankrijk te zullen verlaten. 

Op dit bittere schrijven antwoordde Frans I in scherpe be
woordingen en met ironische aanbiedingen van vriendschap en 
bescherming, op 12 december 1528 8 e ) . Hij verklaarde, dat wan
neer hij de liefde van de hertog tot het Franse vorstenhuis niet 
kende en omgekeerd geen vriendschap koesterde voor Karel van 
Gelre, hij nooit zo uitvoerig geantwoord zou hebben. Het ongelijk 
lag niet aan de Franse kant; wel degelijk wist de koning dat 
grote moeilijkheden Karel gedwongen hadden tot dit verdrag, 
„plus fondés sur l'espérance que a ledit empereur à vostre mort 
que à autre chose". Frans I was ervan overtuigd dat raadslieden, 
die Karel zijn vrienden wilden doen verliezen de kwetsende brief 
van 17 november hadden opgesteld. Tenslotte zei de koning 
dat hij altijd een „bon parent et vray amy" zou blijven. Het was 
wel pijnlijk dat de koning net wees op die éne bepaling, die de 

ь з ) Wenen, D D 237, ν. 223; volledig in: Bibl. Nationale, ms. français 
23037, f. 39—f. 49; een regest is afgedrukt bij Busken Huet, nr. 83, p. 19. 

80) Wenen, DD 237, f. 224-f . 225. 
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hertog de grootste moeite gekost moet hebben, omdat zijn kinder
loosheid en zijn vergevorderde leeftijd hem geen lang bezit van 
Gelre meer garandeerden. 

Zo was vrij plotseling nog een eind gekomen aan de lange 
periode, waarin Karel van Gelre zich had kunnen handhaven in 
volle zelfstandigheid De Franse koning had gelijk met zijn harde 
waarheid, voortaan was de hertog uitgeschakeld en kon niets 
doen dan machteloos het einde van hemzelf en van een onaf
hankelijk Gelre afwachten. Voor hem was het geen voldoening 
nu ,,repoz en ses vieilz jours" te hebben bereikt ь з ) . De ge
ïsoleerde poging in 1534 het verdrag van Gorcum ongedaan te 
maken door bij het verdrag van Grunsfort de opvolging in het 
hertogdom aan Frans I toe te zeggen bleef een incident zonder 
verder gevolg wegens de vanzelfsprekende afwijzing door de Gel
derse staten. Dit verdrag zonder enig gevoel voor realiteit, voort
gekomen uit een onredelijke afkeer van het huis Habsburg, toonde 
alleen aan, dat de rol van hertog Karel wat betreft het alles 
overheersende doel van zijn regering, η 1. het verzet tegen de 
Bourgondisch-Habsburgse macht, feitelijk m 1528 was uitge
speeld. 



C O N C L U S I E . 

Het onstuimige optreden van Karel de Stoute had in 1473 
de grondslag gelegd voor de gecompliceerde Gelderse kwestie door 
de gewelddadige inbezitneming van het hertogdom. De macht 
van het zwaard is een gevaarlijke basis voor een regering, maar 
zolang hij steunde op zijn voortreffelijke strijdmacht, de Gelderse 
hertogelijke familie stevig in zijn macht had en het land zelf, inner
lijk verdeeld en zonder enige doeltreffende steun van buiten, niet 
in staat was tot verzet trad het risico van deze smalle basis niet aan 
het licht. Na het sneuvelen van de hertog van Bourgondië en de 
gedeeltelijke ineenstorting van zijn staat bleef het geluk met de 
Bourgondische overheersers. Ook hertog Adolf was gesneuveld, 
toen hij ridderlijk de verdediging van zijn jonge nicht Maria de 
Rijke op zich nam. De jonge hertog Karel van Gelre bleef in 
veilige bewaring en de verschillende beschermers van de Gel
derse zelfstandigheid waren niet in staat eenheid tot stand te 
brengen tegen de onvermijdelijke aanval. Na 4 jaar van her
wonnen vrijheid moest Gelre zich in 1481 opnieuw schikken 
onder Maximiliaan van Habsburg. De Roomskoning gaf de 
jonge hertog de „condignam provisionem" voor zijn levensonder
houd, hem in het testament van Maria van Bourgondië toe
bedacht. De krijgskans bracht Karel van Gelre in Franse ge
vangenschap; bevrijd van het probleem voor de jeugdige Egmond 
een passende plaats te vinden, bekommerde Maximiliaan zich 
niet meer om hem. De zonder geestdrift gevoerde onderhande
lingen voor zijn vrijlating boekten begrijpelijkerwijs geen resul
taat: als enige van zijn strijdmakkers bleef Karel in Frankrijk 
achter. Vrijgekocht keerde hertog Karel terug in zijn landen; nu 
openbaarde zich de verborgen zwakte van het Bourgondisch-
Habsburgse bewind in Gelre. 

Te laat zag Maximiliaan zijn vergissing in, maar gebonden 
door opstanden in Vlaanderen en in Holland moest hij zich be
perken tot een laatste waarschuwing aan hertog en staten onder 
zijn gezag terug te keren om erger te voorkomen. De Rooms
koning was niet bij machte dit ultimatum kracht bij te zetten; 
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het bleef bij enkele plundertochten en de verrassing van enige 
steden. In zijn voorkeur voor een krachtig optreden tegen de 
„usurpator Karel van Egmond" stond Maximiliaan geheel alleen; 
voor de eerste maal treedt hier de divergentie naar voren tussen 
de regering in de Nederlanden en de wil van Maximiliaan en 
later van Karel V, een omstandigheid van blijvende betekenis 
gedurende het hele conflict. Onder invloed van verschillende 
hoge Bourgondische edellieden bleek Maximiliaan bereid de ver
houding tot Karel van Gelre in overleg te regelen. Hertog Karel 
was zich eveneens zijn beperkingen bewust. Pogingen om steun 
van Frankrijk te verkrijgen waren mislukt; zijn hertogdom was 
bijna geheel onder zijn gezag teruggebracht, maar het was on
zeker hoelang hertog Karel zich kon handhaven. De bemiddeling 
van zijn bloedverwanten aan het Bourgondische hof was hem 
evenzeer welkom en zo keerde Karel op 18 augustus 1494 op
nieuw terug als hoveling krachtens het verdrag van Ravestein. 
Arbitrage door de keurvorsten zou in de rechtskwestie over het 
bezit van Gelre beslissen; er bestaan aanwijzingen, dat Maximi
liaan door deze verschuiving het moeilijkste probleem tussentijds 
wilde oplossen door Karel van Gelre een ander vorstendom aan 
te bieden. Deze gang van zaken is waarschijnlijker dan dat de 
keizer in een nadelige uitspraak van de keurvorsten berust zou 
hebben. Geen van beide mogelijkheden werd verwezenlijkt, want 
Maximiliaan overschatte zijn gezag over de pas teruggekeerde 
dienaar: Karel van Gelre voelde zich tekort gedaan door de 
uitleg, die aan de overeenkomst van Ravestein gegeven werd en 
verdween op onopvallender wijze dan zijn onfortuinlijke vader, 
bij een soortgelijke poging betrapt, van het hof. De breuk was 
onvermijdelijk geworden; voor de Roomskoning kon Karel niet 
anders dan een vijand zijn. De arbitrage was gedoemd te mis
lukken; de procedure werd geopend, maar door de onmiskenbare 
vijandigheid van Maximiliaan nooit voltooid. 

De breuk met het huis Habsburg was niet totaal. Philips de 
Schone bewaarde onder invloed van zijn Nederlandse raadgevers 
een feitelijke neutraliteit tegenover Karel van Gelre. Alle plannen 
van Maximiliaan tot een gezamenlijke verovering stuitten af op 
de weigering van zijn zoon de Gelderse kwestie anders dan als 
een puur dynastieke aangelegenheid te zien. In Bourgondisch-
nationalistische kringen was men de overtuiging toegedaan, dat 
de enige oplossing van het Gelderse vraagstuk lag in het opgeven 
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van de aanspraken op het hertogdom. Inderdaad geeft de hou
ding van Karel van Gelre in deze jaren wel aanleiding tot de 
juistheid van deze veronderstelling. Maximiliaan kon met deze 
terugtocht niet instemmen, maar op eigen krachten aangewezen 
bleven al zijn acties tegen Karel van Gelre zonder resultaat. De 
afzijdigheid van Philips de Schone kreeg in 1497 vaste vorm in 
een wapenstilstand zonder principiële inhoud. Deze houding kon 
niet doorbroken worden en het hertogdom Gelre bleef gespaard 
voor de bij verdrag overeengekomen verdeling tussen de Rooms
koning en zijn bondgenoten, de hertogen van Gulik en van Kleef. 
De hieruit voortkomende gezamenlijke oorlog van 1499 bracht 
ook voor het eerst de koning van Frankrijk tot interventie in 
Gelre; in 1492 en in 1494 had de vriendschap met Maximiliaan 
groter gewicht in de schaal gelegd dan de nood van hertog 
Karel. De veldtocht tegen Milaan veroorzaakte wrijving tussen 
Lodewijk XII en de Roomskoning; door inmenging in Gelre 
moesten Habsburgse troepen aan de oorlog in Italië onttrokken 
worden tot voordeel van Lodewijk XII. 

Het uitzicht op de kroon van Castilië, dat in 1504 door de 
verslechterde toestand van Isabella aan Philips de Schone ge
opend werd bracht een totale omkeer in de bondgenootschappen. 
Toenadering tot Frankrijk, door zijn ligging tussen Castilië en 
de Nederlanden een gevaarlijke vijand of een waardevolle vriend, 
werd nu politieke noodzaak. De keizer volgde de leiding van zijn 
zoon in deze en stemde toe in de belening van Lodewijk XII met 
Milaan, maar als tegenprestatie werd de neutraliteit van Frank
rijk bedongen bij een aanval op Gelre. 

De resultaten van de campagne tegen Karel van Gelre waren 
teleurstellend. Over de raadzaamheid van dit optreden waren 
reeds van te voren de meningen verdeeld; numeriek waren voor-
en tegenstanders even sterk, maar de wil van de keizer gaf de 
doorslag. De invloed van de vredesgezinden was echter een rem 
op een doortastende oorlogvoering. Tijdens de vooraf beproefde 
vreedzame regeling accepteerde de hertog in principe en met 
voorbehoud van de keizerlijke goedkeuring de aangeboden leen-
verhouding tot Philips de Schone; om onbekende redenen had dit 
voorstel geen verder gevolg. Karel van Gelre besefte spoedig 
de onhoudbaarheid van zijn positie en bood zijn onderwerping 
aan. De voorstanders van een vreedzame regeling achtten vol
doende goede wil bij de hertog aanwezig om vertrouwen te 
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hebben in de verdragen van Tiel en van Brussel als garantie 
voor de vrede tussen de beide staten. Dit halve succes was een 
ernstige vergissing. Karel van Gelre had nu een krachtig motief 
voor een onverzoenlijke strijd: de komende negen jaar zou hij 
met verbeten energie en geslepenheid zonder enig verdrag te eer
biedigen streven naar één doel, de herwinning van zijn gehele 
hertogdom. En door de milde bepalingen van het tweede verdrag 
had men hem een kleine, maar toereikende basis voor zijn plan
nen gelaten. 

Driemaal had hertog Karel aan het Bourgondische hof ver
toefd, driemaal had hij boven afhankelijkheid een onzeker maar 
zelfstandig bestaan verkozen1). Een oplossing van de Gelderse 
kwestie was voortaan alleen denkbaar met inachtneming van 
Karels onafhankelijke positie. Een tweede karakteristiek aspect 
van de nu ingetreden phase was de opneming van het Gelderse 
vraagstuk in de Frans-Habsburgse controverse en zodoende in 
de Europese politiek. Tegen de Franse invloed trachtte de Bour
gondische regering in de koning van Engeland een tegenwicht 
te vinden met voorbijgaand succes; de zuinige Hendrik VII was 
niet te vinden voor het enige doeltreffende argument, een kost
baar militair optreden tegen Frankrijk of Gelre. Willem van 
Chièvres, in de komende tijd de leider van de Bourgondische 
politiek, beoordeelde het karakter van het Frans-Gelderse bond
genootschap verkeerd. Niet Lodewijk XII maar Karel van Gelre 
zelf bepaalde de Gelderse houding. De luitenant-generaal over
schatte niet alleen de waarde van de Franse bemiddeling, maar 
ook zijn pogingen het verdrag van Tiel geheel of gedeeltelijk te 
doen herleven berustten op een miskenning van de gewijzigde 
situatie. Slechts de nederlaag of de erkenning van de Gelderse 
zelfstandigheid binnen de Habsburgse invloedssfeer konden de 
Gelderse kwestie afdoende oplossen. Margaretha van Savoye 
prefereerde in haar beide regentschappen de tweede weg, mits 
de Nederlandse èn de Habsburgse belangen beschermd werden, 
door Karel van Gelre aan een verdrag te binden; Maximiliaan 
weifelde tussen oorlogsplannen en onbevredigende aanbiedingen 
met een uitgesproken voorkeur voor de strijd. De landvoogdes 

1) De eerste maal in 1492, toen Maximiliaan hem tevergeefs in februari 
probeerde te bewegen naar Gent terug te keren (cf. hiervoor p. 19). De tweede 
maal ten gevolge van het verdrag van Ravestein, 18 augustus 1494. De laatste 
keer ten gevolge van het bestand van Tiel, 1505. 
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baseerde zich op de plaatselijke omstandigheden; ook de absolute 
weigering van de Nederlanden geld bij te dragen voor een 
dynastieke oorlog tegen Karel van Gelre liet geen ruimte voor 
meer dan de toch al moeilijke verdediging. De keizer grondde 
zijn tegengesteld optimisme op de berichten van onverzoenbare 
tegenstanders als Rudolf van Anhalt, de generaal aan wie hij 
de strijd tegen de hertog had opgedragen en een groep edelen 
van wie Floris van Egmond, stadhouder in Gelre de exponent 
was. Slechts met moeite kon Maximiliaan de waarheid onder 
ogen zien; zelfs de ervaringen tijdens zijn bezoek aan de Neder
landen in 1508 overtuigde hem aanvankelijk niet van de juistheid 
van de door zijn dochter gevolgde gedragslijn en hij overwoog 
even de mogelijkheid haar door Rudolf van Anhalt te vervangen. 
Over de houding van de staten was hij in hoge mate misnoegd: 
vanzelfsprekend bestond voor hem geen onderscheid tussen 
dynastieke en nationale belangen. Margaretha slaagde erin haar 
vader tot een juister begrip te brengen; de keizer stemde in 
principe in met een huwelijk tussen zijn kleindochter Maria en 
Karel van Gelre, maar op voorwaarden voor hertog Karel ten 
enen male onaannemelijk. De indirecte benadering had meer 
succes: te Kamerijk wist de landvoogdes Lodewijk XII en Maxi
miliaan bijeen te brengen in een liga tegen Venetië. Vrucht van 
de samenwerking was de vredestoestand met Karel van Gelre; 
door arbitrage zou het geschil over de rechten op het hertogdom 
Gelre beslist worden. Met tegenzin moest de hertog dit verdrag 
aanvaarden; met even weinig enthousiasme werd dit deel van 
het verdrag door de keizer ontvangen. In deze wederzijdse ge
voelens van onvoldaanheid lag de kiem van de mislukking al 
besloten. 

De vrede van Kamerijk, buiten de hertog om tot stand ge
komen, bracht niet de minste verandering in zijn tactiek van 
geleidelijke herovering van steden en vestingen telkens als zich 
een gelegenheid voordeed. Hertog Karel kon zijn afwijzing van 
alle onderhandelingen rechtvaardigen met de z.g. overtredingen 
van het verdrag, begaan door de stadhouder in Gelre, Floris van 
Egmond. Met moeite kon Margaretha de keizer, die met reden 
getergd was door deze verdraaide uitleg aan de Bourgondische 
verdediging tegen de Gelderse overvallen gegeven, afbrengen 
van onuitvoerbare oorlogsplannen. Kennelijk opgelucht door zijn 
herhaaldelijk uitgestelde vertrek, dat zij op tactvolle wijze be-
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werkt had, kon de landvoogdes haar moeizame taak een modus 
vivendi met de hertog van Gelre te vinden voortzetten. De 
Franse bemiddelaars verleenden hun goede diensten aan de Gel
derse gezanten om de arbitrage te Luik volledig te doen falen. 
Een tweede poging de Franse vriendschap te gebruiken om de 
Nederlanden rust te geven werd met succes bekroond: op 18 de
cember 1509 werd het bestand van Kamerijk verlengd en nog
maals werd beproefd door arbitrage tot een oplossing te komen. 
Nog meer dan een jaar geleden bleef dit verdrag, waarin de 
hertog pas gekend werd na afloop van de besprekingen, een dode 
letter. De onvoorziene aanval van Karel op Twente bracht een 
directe Gelderse oorlog zeer nabij; maar Margaretha wist de 
omstandigheden de baas te blijven en de strijd hoofdzakelijk tot 
bisschoppelijk gebied te beperken. 

Wijzer geworden door de teleurstellende ervaringen met de 
Franse tussenkomst, wendde de landvoogdes zich nu zonder om
wegen tot Karel van Gelre. De hertog had zijn krachten over
schat: voor de Bourgondische interventie in Twente had hij he1-

veld moeten ruimen. Zijn gebleken zwakte maakte hem toe
gankelijk voor onderhandelingen: de fictie dat Floris van Egmond 
op eigen gezag de bisschop in Twente had bijgestaan, bood een 
vernuftige uitweg uit de critieke situatie. 

Nu de schijn van vredelievendheid gered was, kon Marga
retha een veelomvattend plan lanceren. Dit ontwerp neemt een 
centrale plaats in onder de vele oplossingen waardoor hertog 
Karel in de Bourgondische invloedssfeer zou worden opgenomen. 
Alle voorafgaande aanbiedingen werden gecombineerd: het 
huwelijk met een Habsburgse prinses, zoals Eleonora (1499) of 
Maria (1508), de degradatie van het hertogdom tot een achter-
leen van Brabant (1504), de dienstbaarheid van hertog Karel, 
maar nu als een zelfstandig vorst (1494 en 1505) en de op
volging van Karel van Oostenrijk bij het kinderloos overlijden 
van de gelijknamige hertog van Gelre (1508). Tegelijk bevatte 
het project alle elementen die tot 1528 toe onderwerp van gesprek 
zouden blijven in de veelvuldige onderhandelingen naast de vele 
actuele tijdelijke bepalingen. In grote lijnen was het huwelijk met 
Isabella van Habsburg op deze voorwaarden ook voor Karel van 
Gelre aantrekkelijk; Margaretha kon met geringe moeite de 
hertog tot aanvaarding overhalen. Verregaand onstabiel was de 
gedragslijn van de keizer: zijn houding varieerde onder invloed 
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van de tegenstrijdige argumenten van Margaretha of van de 
Bourgondische partijgangers in Gelre en van hun geestverwanten 
in de Nederlanden van onvoorwaardelijke instemming tot alge
hele verwerping. Met taaie volharding wist Margaretha de be
zwaren van haar vader terug te brengen tot één geschilpunt, de 
ruil van Arnhem voor Roermond en aan de andere zijde hertog 
Karel tot inschikkelijkheid en tot geduld te bewegen. Het gerucht 
dat de vrede gesloten was, was al wereldkundig geworden toen 
Maximiliaan te elfder ure zijn concessie in de Arnhemse kwestie 
introk en een vergelijk onmogelijk maakte. 

Weer viel men terug op het peil van voortdurend geschonden 
verdragen en hopeloze onderhandelingen; een jaar lang had 
Karel zijn opdringen gestaakt, in de hoop op een afdoende rege
ling maar nu hervatte de hertog zijn bedrijf. De plotselinge en 
toevallige verrassing van Harderwijk schokte de gemoederen 
meer dan de geruisloze penetratie in het Gelderse platteland. 
Landvoogdes en keizer schakelden opnieuw de Franse koning in 
om diens weerbarstige bondgenoot tot rede te brengen. De 
groeiende spanning tussen Lodewijk XII en Maximiliaan, die 
zich op 5 oktober 1511 zou ontladen in de Heilige Liga tegen 
Frankrijk, reduceerde de Franse maatregelen tot krachteloze pro
testen en aanmaningen bij hertog Karel en een voze demonstratie 
van woede over de Gelderse boosaardigheid. Zozeer misten de 
verzoeken om bijstand hun doel, dat in de hierover gevoerde 
discussies de Frans-Habsburgse tegenstelling door binnens
kamers gekoesterde vermoedens en openlijk uitgesproken in
sinuaties van Habsburgse kant eerder toe- dan afnam. Daarbij 
kwam nog de Utrechts-IJsselsteinse oorlog, ontketend door het 
ondoordachte optreden van Floris van Egmond tegen de stad 
Utrecht. Margaretha kon door snel en doortastend ingrijpen het 
voortbestaan en de gevaarlijke consequenties van de Gelderse 
invloed in het Nedersticht voorkomen. Na de herovering van 
Harderwijk had Karel van Gelre Elburg, Bommel, Tiel en Hat-
tem bemachtigd; Margaretha besloot nu als krachtigste argument 
tegen het Gelderse gedrag tot een oorlog met een beperkt doel. 
Frankrijk was uitgeschakeld door de noodzakelijke verdediging 
tegen de Heilige Liga; daarentegen zond de nieuwe bondgenoot 
Hendrik VIII een contingent Engelse boogschutters. De veld
tocht, ingezet met het beleg van Venlo, sleutel tot het Over-
kwartier van Gelre, liep dood tegen de muren van deze stad. 
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Margaretha had, tegen haar gewoonte in, de toereikendheid van 
de Bourgondische macht voor een expeditie, kostbaarder en van 
langer duur dan de Twentse en IJsselsteinse oorlogjes overschat. 
Indien Karel van Gelre nog een te hoge dunk had gehad van de 
kracht van de tegenstander dan was dit nu zeker niet het geval. 

Het nijpende geldgebrek en de daaruit resulterende Bourgon
dische machteloosheid duurden voort. Toch werd het evenwicht 
bewaard, want hertog Karel verkeerde niet in betere omstandig
heden. Gezond verstand zocht een uitweg uit deze onvruchtbare 
situatie, maar de daartoe belegde dagvaart te Vianen kon de af
stand, sinds 1510 vergroot, niet overbruggen. Karel van Gelre 
wees bij voorbaat iedere regeling af, die hem niet het ongestoorde 
bezit van zijn vaderlijk erfdeel verzekerde; de Bourgondische 
aanbieding het hertogdom aan Karel van Oostenrijk te verkopen 
en in zijn vroegere bezit als Habsburgs stadhouder op te treden 
was ongerijmd. Zo groot waren de ontgoocheling en het wan
trouwen van de hertog, dat hij voor de eerste en enige maal 
van zijn leven in het najaar van 1512 een Bourgondische uit
nodiging tot onderhandelingen niet wilde aannemen. 

De landvoogdes had geen keus; voorjaar 1513 kwam zij over 
het dode punt tussen de onuitvoerbare oorlogsplannen van Maxi-
miliaan en de verwerping van de Gelderse oorlog door de staten 
heen. Buiten de keizer om werd een wapenstilstand met Karel 
van Gelre gesloten. Tot verrassing van landvoogdes en keizer 
werden Maximiliaan en Karel van Gelre, waarschijnlijk als een 
pure formaliteit, opgenomen in het bestand van Orthez, bedoeld 
als einde aan de Frans-Aragonese oorlog. Voor deze dubbele 
aandrang bezweek de keizer, reeds vroeger overtuigd, misschien 
niet van de onmogelijkheid van een Gelderse oorlog, maar toch 
van de moeilijkheden op deze weg. Het voorlopige bestand werd 
door een verdrag voor vier jaar vervangen; dit compromis bleef 
onbevredigend, want de grootste moeilijkheid, de rechtskwestie 
over Gelre, was zelfs niet aangeroerd. Kon men dit kernprobleem 
volledig buiten beschouwing laten en toch op een duurzame 
vredestoestand hopen? Door de verzekering van Karel van 
Gelre een jaar geleden, dat herstel in zijn „patrimoisne" een 
conditio sine qua non voor elke verzoening was werd deze 
verwachting twijfelachtig. 

De nauwere aansluiting van Gelre bij Frankrijk had voorlopig 
geen betekenis; niet Karel was de aangevallen partij, maar 
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Lodewijk XII aan wie de hertog loyale steun verleende. Op 
eigen kracht voerde Karel van Gelre talrijke plundertochten 
uit; de besprekingen over deze geschilpunten werden door de 
hertog niet geweigerd, maar efficiënt gesaboteerd. Het verdrag 
werd eenzijdig en alleen tot eigen bescherming gebruikt. Hulpe
loos in haar geldgebrek moest Margaretha deze situatie tole
reren; zelfs het verlies van Arnhem, waarvoor zij van tevoren 
gewaarschuwd was, kon de landvoogdes niet voorkomen. Karel 
van Gelre had het doel bereikt, dat hij sinds 1505 soms langs 
de weg van verzoening, maar vaker in een onophoudelijke reeks 
overvallen had nagejaagd. 

Deze onverdiende afloop was vernederend voor de land
voogdes. Haar onmacht was verbijsterend: het armzalige excuus 
van Karel van Gelre voor deze flagrante schending moest Mar
garetha voor goede munt aannemen. Er was een andere kant 
aan deze kwestie: de dierbaarste wens, en — wie weet? — de 
enige was nu in vervulling gegaan. Zouden de Nederlanden 
niet de verlangde en zo noodzakelijke rust krijgen wanneer men 
zonder enige eisen te stellen hem in het ongestoord bezit van 
zijn vorstendom liet? Margaretha kon als Habsburgse dit inzicht 
niet delen; deze visie was in 1494 en zelfs in 1504 wijs beleid 
geweest, maar op dit moment zou toegevendheid, als zwakte 
uitgelegd, verdere teruggang veroorzaken. Karel van Gelre be
sefte in 1514 maar al te goed de mogelijkheden, die voor hem 
open lagen. Elk verdrag, dat hem niet hecht verbond met het 
Habsburgse huis hoe dan ook, was een riskante onderneming. 
Kort na de triomfantelijke intocht in de hoofdstad kon de 
hertog zich, daartoe uitgenodigd, opwerpen als de beschermer 
van de Friese vrijheid. Nogmaals was de Bourgondische re
gering niet in staat iets te beginnen tegen deze aanval op een 
gebied, dat indirect Bourgondisch bezit was. 

Het was duidelijk, dat een nieuwe gedragslijn moest worden 
gevolgd in de Bourgondische politiek. Margaretha was het niet 
gegeven meer te doen dan vruchteloze pogingen in hei werk te 
stellen de dode letter van het bestand toch te doen herleven. 
Voor de tweede maal gingen de teugels van het bewind over 
in handen van Willem van Chièvres, de machtige raadsman van 
de in 1515 meerderjarig verklaarde Karel van Oostenrijk. 
Steunend op de nauwer aangehaalde vriendschapsbanden met 
Frankrijk werd een nieuwe gedragslijn gevolgd. De eigenlijke 
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Gelderse kwestie was op de achtergrond gedrongen door de 
Gelderse uitbreiding in Friesland; Chièvres buitte deze situatie 
uit door op voordelige voorwaarden de rechten van George van 
Saksen over te nemen en probeerde Karel van Gelre terug te 
dringen met Franse bemiddeling. Deze politiek werd een volledig 
fiasco: in samenwerking met de Franse koning gebruikte de 
hertog nogmaals alle verdragen en arbitragepogingen als dek
mantel voor de tactiek van langzame maar volhardende pene
tratie, die in Gelre, 1505—1514, zijn bruikbaarheid bewezen had. 
De alarmerende berichten van Floris van Egmond, stadhouder 
van Friesland, over deze gang van zaken werden volledig ge
negeerd en Friesland ging bijna geheel verloren. Een wending 
naar een krachtiger politiek in 1516, gevolg van de Spaanse 
successie en van het komende vertrek van Karel van Oostenrijk 
èn van Chièvres naar Spanje, was van kortstondige aard. De 
troepen aan Floris van Egmond ter beschikking gesteld konden 
de basis van de Habsburgse macht redden; de benoeming van 
Philips van Bourgondië tot bisschop van Utrecht versterkte de 
Bourgondische invloedssfeer en vestigde een wacht aan de 
grenzen van Gelre. Spoedig werd weer de voorkeur gegeven 
aan een regeling bij verdrag, ontoereikend omdat de moeilijk
heden alleen werden verschoven en niet opgelost. 

De Bourgondische krachtsontplooiing was toch een waar
schuwing geweest. Karel van Gelre probeerde zijn positie te 
verstevigen door de aanbieding Friesland te verkopen, gedeel
telijk voor geld, gedeeltelijk voor de erkenning van zijn rechten 
op Gelre. Uit dit cynische voorstel de Friese vrijheid, die de 
hertog geacht werd te beschermen, te verkwanselen groeiden 
huwelijksplannen, aanvankelijk alleen tot regeling van de Friese 
kwestie, later ook tot oplossing van het Gelderse vraagstuk. Het 
evenwicht in de machtsverhoudingen had deze besprekingen 
mogelijk gemaakt, maar belemmerde het tot stand komen van 
een verdrag. Van beide zijden meende men onoverkomelijke 
eisen te mogen stellen en de onderhandelingen leidden alleen tot 
een bestandsovereenkomst van twijfelachtige waarde. Nog één
maal en nu voor het laatst probeerde men de verhoudingen door 
een huwelijk in goede banen te leiden; het verzet van Karel van 
Oostenrijk evenmin als zijn grootvader Maximiliaan overtuigd 
van de noodzaak Habsburgse belangen aan Nederlandse ver
langens op te moeten offeren sloot overeenstemming uit. In de 
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verschillende huwelij lesprojecten tussen Habsburgse prinsessen en 
Karel van Gelre was de hertog uiteindelijk de verliezende partij; 
al te lang had hij vastgehouden aan deze veelbelovende mogelijk
heden en de kans zijn hertogdom aan een eigen zoon na te 
kunnen laten verspeeld. 

De laatste jaren had Margaretha opnieuw de leiding van de 
Bourgondische regering in de Nederlanden. De landvoogdes 
had, omdat de situatie zich niet gewijzigd had, de lijn van 
Chièvres voortgezet. Alleen ten opzichte van Frankrijk had zij 
minder vertrouwen aan de dag gelegd; uit ervaring zag zij meer 
heil in directe besprekingen met Karel van Gelre. Dit was de 
les uit het overmatige vertrouwen van Chièvres in de Franse 
bereidwilligheid en in de Gelderse betrouwbaarheid, dat zulke 
wrange vruchten had opgeleverd n.l. het verlies van Friesland 
en in de rampzalige tocht van de Zwarte Hoop door Holland. 
In de nu komende tijd werden de diplomatieke talenten van de 
landvoogdes ernstig op de proef gesteld. Karel van Gelre ver
vulde een belangrijke rol door als agent van Frans I diens 
candidatuur voor de keizerskroon te bevorderen, voornamelijk 
door aanmonstering van troepen en medewerking aan de plan
nen om gewapende druk op de verkiezingen uit te oefenen. Het 
vooruitzicht van de grote beloning, indien zijn beschermer 
keizer werd, wilde de hertog niet bederven door strijd in de 
Nederlanden; in contrast met zijn gedrag in het Duitse Rijk 
betuigde hij instemming met onderhandelingen over verlenging 
van het bestand. Maar het samenspel van Gelderse en Franse 
gezanten maakte iedere bindende afspraak onmogelijk tot 
groeiend wantrouwen van de Bourgondische raadsheren. Tussen 
de paniek over de Gelderse aanwerving van troepen en de ver
moeiende onderhandelingen hield Margaretha een rechte lijn 
aan: zij wist in belangrijke mate bij te dragen aan de verkiezing 
van Karel van Oostenrijk en de rust in de Nederlanden te be
waren. 

De Bourgondische regering maakte na de keizerskeuze van 
haar overwicht gebruik en bood hertog Karel een definitief 
verdrag aan, dierbare wens van de vorst, die zich altijd onzeker 
voelde. Juist in dezelfde tijd wendde hij zich herhaaldelijk tot 
de rijksdag en tot de keurvorsten met het verzoek als rijksvorst 
erkend te worden. Ook nu ging Karel op de voorstellen in en 
een accoord zou zeker bereikt zijn als Karel V niet meer ge-
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vraagd had dan de omstandigheden toelieten. Op het éne punt 
van de Habsburgse opvolging na kinderloos overlijden van 
Karel van Gelre sprongen de onderhandelingen af. Een soort
gelijk plan in 1521 onderging hetzelfde lot. Deze teleurstellende 
overschatting van de Habsburgse positie verlengde de duur van 
de Gelderse kwestie onnodig, al werd door de loop van de ge
beurtenissen Friesland volledig onder Bourgondisch bestuur 
teruggebracht. W a s het voorgestelde ontwerp verdrag gewor
den, dan had Karel van Gelre zijn gezag in Friesland in andere 
vorm kunnen behouden. 

De Bourgondische regering zou zeker voordeel gehad hebben 
bij de nu mislukte verzoening, maar ook Karel van Gelre had 
mooie kansen gemist. W a n t in de komende jaren verslechterde 
zijn positie aanmerkelijk. Nadat hij de laatste mogelijkheid als 
Habsburgs gubernator Friesland te besturen voorbij had laten 
gaan, ging dit gebied voor hem verloren door de overgrote druk 
van zijn bewind en het doortastende optreden van de nieuwe 
stadhouder Schenck, hiertoe door de landvoogdes in staat ge
steld. Korte tijd kon hij zich nestelen in Overijssel, maar ook 
hier sloeg de stemming snel om, toen hij eisen ging stellen. Al
leen Groningen en Drente kon hij behouden. Met de krijgs-
verrichtingen in Friesland was het Bourgondische oorlogs
potentieel uitgeput. Lang werden plannen gekoesterd voor een 
plundertocht, rest van een grootscheeps veroveringsplan, ont
worpen door Floris van Egmond, graaf van Buren, maar bij 
nader inzien werd toch de voorkeur gegeven aan een verdrag. 
Ook Buren, vroeger altijd voorstander van een oorlog tegen zijn 
achterneef Karel, bekeerde zich tot dit inzicht. Met enthousiasme 
bevorderde hij vredesonderhandelingen, soms meer dan Marga-
retha, die hem tot deze overtuiging gebracht had. Deze stem
ming correspondeerde met gelijke behoeften aan Gelderse kant. 
De besprekingen verliepen desondanks niet vlot, omdat de 
hertog een definitieve erkenning met behoud van zijn tegen
woordige positie wenste. De landvoogdes gaf alleen toe op het 
punt van Groningen en door een eventuele plundertocht als 
stok achter de deur te houden, werd tenslotte een verdrag ge
sloten. Zozeer beantwoordde deze overeenkomst van Heusden 
aan de behoeften van de Bourgondische regering èn van hertog 
Karel, dat het bestand zonder belangrijke conflicten van kracht 
is gebleven tot het einde van de Gelderse kwestie in 1528 toe. 
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De Bourgondische regering achtte in 1524 een spoedige 
staking van de vijandelijkheden direct noodzakelijk. Daarom 
was Margaretha niet ingegaan op de Gelderse bereidheid alle 
geschillen eens en voor al uit de wereld te helpen, wat onver
mijdelijk het sluiten van een verdrag aanzienlijk zou hebben 
vertraagd. Maar eenmaal uitgesproken bleef deze gedachte bij 
beide partijen leven, zonder dat overigens snel een resultaat 
bereikt werd. Dit was niet direct noodzakelijk, nu het bestand, 
herhaaldelijk verlengd, de rust in de Nederlanden ongestoord 
bewaarde, behoudens onbelangrijke grensgeschillen. Bijna twee 
en een half jaar lang werden zonder veel animo besprekingen 
hierover gevoerd. Karel van Gelre, nooit een gemakkelijke 
gesprekspartner door zijn storende opportunistische uitbuiting 
van zelfs maar de geringste klimaatsverandering, gaf weinig 
toe. Ook de landvoogdes hield vast aan zo streng mogelijke be
palingen ter beveiliging van de Habsburgse èn de Nederlandse 
belangen. Eindelijk was men zover gevorderd, dat alleen de 
kwestie Montfort, van belang uitsluitend omdat Margaretha 
principieel geen enkele territoriale concessie wilde doen, een 
vergelijk nog in de weg stond. Misschien had men toch een 
overeenstemming kunnen bereiken, indien van buiten af geen 
verandering in de Bourgondische houding gebracht was. Weder
om was het de keizer, die de klok terugdraaide en de bereikte 
resultaten te niet deed. De landvoogdes was niet bij machte haar 
visie bij Karel V ingang te doen vinden; voordat haar geduldige 
overredingspogingen succes konden hebben waren de Gelders-
Habsburgse verhoudingen ingrijpend gewijzigd. 

Altijd had Karel van Gelre de Franse vriendschap voorzichtig 
gebruikt om zijn eigen belang te dienen; in 1527 en 1528 werd 
hij de dupe van de Franse diplomatie en het slachtoffer van 
zijn eigen misrekening. De Franse aansporing iets tegen Karel V 
te ondernemen en de kans op gebiedsuitbreiding brachten hem 
tot inmenging in de Utrechtse opstand. Margaretha wachtte het 
gunstigste moment af; niet voordat de elect van Utrecht alle 
zelfvertrouwen ontnomen was en hij slechts kon kiezen tussen 
de afstand van de temporahteit aan Karel V of aan Karel van 
Gelre, greep zij in. De Gelderse interventie maakte een onver
wacht einde aan de Stichtse zelfstandigheid; ook het Oversticht 
kwam onder Bourgondisch gezag. 

Nog had het gevolg van de Gelderse misrekening beperkt 
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kunnen blijven tot het Utrechtse fiasco, wanneer Karel niet nog
maals op Franse aansporing de vrede geschonden had en nu 
direct. De inval in Holland en de ontstellende plundering van 
Den Haag, een feit, dat buiten de proporties in de herinnering 
is blijven hangen, maakten de staten bereid in een Gelderse 
oorlog toe te stemmen. Eindelijk kon een Bourgondisch leger 
Gelre binnentrekken en in snel tempo de Gelderse Zuiderzee-
steden innemen. Maar nu openbaarde zich weer eens de voort
durende Bourgondische zwakte: de krijgskas was leeg en het 
hoopvol ingezette beleg van Tiel werd een schamele vertoning. 
Deze situatie weerspiegelde zich in de Gelderse eisen; ondanks 
de geleden verliezen in Gelre, ondanks de onverdiende ver
loochening door de Franse koning en ondanks de nederlaag in 
het Nedersticht waren de ingediende voorwaarden aanzienlijk 
zwaarder dan bij het afbreken van de onderhandelinger. in 1526. 
Het duurde enige maanden voor de Bourgondische gezanten met 
geduld het niveau van twee jaar terug bereikt hadden. Toch 
lagen voor hen de kaarten iets beter; niet langer hoefden zij 
Montfort, opnieuw het laatste struikelblok, af te staan. Belang
rijker winstpunt was de opvolging van Karel V in Gelre; groot
moedig werd daarom Montfort nog als toegift geschonken. De 
vrede van Gorcum was niet gemakkelijk tot stand gekomen; 
sterke pressie in de vorm van een aangekondigde maar nooit 
uitgevoerde plundertocht was als argument noodzakelijk ge
bleken. Het verdrag was deze hoge prijs van geduld en vol
harding ruimschoots waard. Aan de Gelderse kwestie, door 
Karel de Stoute veroorzaakt, door Maximiliaan bestendigd en 
door de omstandigheden tot ernstige omvang uitgegroeid, poli
tiek evenals economisch, was nu voorgoed een einde gekomen. 

Een oplossing in deze vorm, in overeenstemming met de 
ideeën van Margaretha en ook voornamelijk door haar invloed 
tot stand gekomen verenigde op harmonische wijze dynastieke 
en Nederlandse belangen. Herhaaldelijk zijn de afwijkende 
meningen over en de behandeling van het Gelderse vraagstuk 
bij Maximiliaan, Philips de Schone, Karel V (pas na zijn keizers-
keuze, toen de invloed van Chièvres op de jonge vorst ver
dwenen was, trad hij zelfstandig op), Chièvres en Margaretha 
ter sprake gekomen; het is overbodig hier nog op in te gaan, 
wat de afzonderlijke gevallen betreft. In het algemeen kon van 
Habsburgs standpunt uit het Gelders conflict onder verschil-
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lende gezichtshoeken bezien worden, als prestigekwestie, in 
dynastiek opzicht als een probleem van Habsburgse wereld-
monarchie en tenslotte in zijn betekenis alleen voor de Neder
landen. Deze elementen bepaalden samen de houding van allen, 
die een rol speelden in de Gelderse zaken; de verscheidenheid 
van opvattingen trad aan het licht doordat de verschillende 
groepen telkens op een ander punt meer nadruk legden. 

Aan bereidwilligheid heeft het de Bourgondische regering 
nooit ontbroken, hoewel het tot 1509 duurde voor men blijk gaf 
Karel van Gelre als enigszins gelijkwaardige partij en niet als 
usurpator te willen behandelen2). In deze veelheid van pogingen 
tot verzoening werd geen middel onbeproefd gelaten. Men had 
zich Karel van Gelre gedacht als stadhouder in Gelre of in 
Friesland, als hoveling al of niet met voortdurende verplichte 
aanwezigheid, als legeraanvoerder of als vorst van een ander 
gebied, als echtgenoot van een Habsburgse prinses of als vazal. 
Minder frequent trad het idee naar voren de neutraliteit bij 
verdrag te regelen; deze oplossing werd door Philips de Schone 
en nogmaals door Chièvres voorgestaan. Na de gedeeltelijke 
verovering van 1505 was dit plan niet langer uitvoerbaar; geen 
compromis, dat hem zijn verloren erfdeel onthield, kon de hertog 
ooit accepteren. Voor de laatste maal werd een neutraliteits
verdrag voorgesteld door Karel V naar aanleiding van een 
gelijkluidend Gelders tussenvoorstel van juni 1526, waarbij 
hertog Karel dus van zijn gebruikelijke eis afzag. Eveneens 
tegen zijn voorkeur voor een meer bindende regeling in, meende 
de keizer op deze wijze zich concessies te kunnen besparen om
dat hij toch eens in de gelegenheid zou zijn Gelre te heroveren. 
Van alle plannen is niets terecht gekomen, hoe groot de ver
wachtingen ook waren; vooral in 1510, in 1519, in 1522 en in 
1526 was de Gelderse kwestie bijna tot een bevredigend einde 
gebracht. Tijdelijke omstandigheden, maar vooral de afwijkende 
mening van de keizers hadden steeds weer en met name in de 
genoemde gevallen alle toenadering op het laatste ogenblik be
lemmerd. 

De talloze onderhandelingen stonden uiteraard in nauw ver
band met de overigens minder talrijke oorlogshandelingen. 
Confereren was altijd een goedkoper middel en vaak de enige 

2) cf. p. 156. 
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weg bij het chronisch gebrek aan geld en aan soldaten. Grote 
campagnes werden dan ook alleen gevoerd in 1505 en in 1528; 
deze laatste veldtocht had zelfs een smadelijk einde gevonden 
door de gebruikelijke financiële moeilijkheden. Een enkele be
legering van een stad bv. van Venlo in 1511 en van Tiel in 
1528 mislukte, alweer door onvoldoende middelen en door de 
ontoereikendheid van de aanvoerders. Voor het overige staken 
de Bourgondische krijgsbedrijven niet uit boven de korte Gel
derse plundertochten, overvallen en verrassingen van stadjes. 

De houding van Karel van Gelre was er eveneens op gericht 
om of door strijd of door afdoende gegarandeerde erkenning 
een einde te maken aan de Gelderse kwestie. Treffend vatte 
Karel op 12 november 1516 zijn standpunt in een brief aan Karel 
van Oostenrijk aldus samen: ,,Sire, vous voies et entendes que 
je désire me régler selon droit et raison et ne fay doubte en
tendes faire pareillement. Touteffois pour ce que par voz lettres 
vous a pieu me sommer, vous plaira scavoir que j'entendz bien. 
Sire, que n'ay la puissance ne suis souffisant résister contre 
vous. Touteffois quant ainsy seroit que contre raison l'on me 
voldroit opprimer, je prendray Dieu et mon bon droit en ayde 
et feray comme aultreffois ay esté constraint de faire" 3 ) . 

In bereidheid om besprekingen aan te knopen bleef hij weinig 
achter bij de tegenspelers: slechts éénmaal, einde 1526, weigerde 
hij, ongeduldig geworden over het opzettelijk getreuzel van 
Bourgondische zijde, op de al te vage aanbiedingen in te gaan. 
Het initiatief tot samenkomsten ging minder vaak van hem uit, 
want als zwakste partij had hij slechts voordeel bij een defini
tieve regeling en niet bij de onvoldoende garantie van een 
tijdelijk bestand. In de jaren 1505—1514 wenste hij geen eigen
lijke vredestoestand, omdat hij tot iedere prijs de zwakte van 
de tegenstander wilde uitbuiten voor de herwinning van zijn 
hertogdom. Zijn voortdurende schendingen van de verdragen 
bezorgden hem de reputatie van een trouweloze veedief in het 
kreupele rijmpje uit die dagen: 

„Carole de Gelria 
Quia rupisti foedera 
Et abegisti pecora 
Ergo pax sit extra" 4 ) . 

3) Wenen, DD 236, f. 103—v. 103. 
4) A. van Slichtenhorst, XIV Boeken van de Geldrt-sse Geschiedenissen, 

Arnhem, 1659, p. 389. 
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Zelfs in die jaren, toen elk verdrag voor hem slechts een dek
mantel voor zijn boos bedrijf betekende, ging hij in oprechtheid 
en met opofferende tegemoetkoming in op een tractaat als het 
huwelijksverdrag van 1510, dat zijn positie wèl erkende. 

Nog in een ander opzicht is Karel een gelijkwaardige tegen
pool geweest van zijn tegenstanders: ook hij was een voor zijn 
tijd modern landheer en streefde evenzeer als Karel V naar 
sterker gecentraliseerde macht in zijn landen. Conflicten met de 
steden bleven ook hem niet bespaard. In dit verband is mogelijk 
zijn opvoeding aan het Bourgondische hof tot zijn twintigste 
jaar toe van bepalende invloed geweest. 

Het verlangen naar en het verzet tegen inlijving van Gelre 
had het aanzien geschonken aan een dynastieke veete, die in 
de kern een strijd tussen gelijk geaarde machten was, al ver
enigde de éne vorst een groter aantal hertogdommen, graaf
schappen en heerlijkheden in een personele unie. Basis voor 
hertog Karel's verdediging van zijn vorstelijke waardigheid was 
het Gelderse verlangen naar territoriale zelfstandigheid; in 
tegenstelling tot de Bourgondische regering vielen voor Karel 
van Gelre eigenbelang en zorg voor zijn onderdanen op ge
lukkige wijze samen. Zijn heerlijkheid Friesland had hij voor 
een goede prijs aan Karel van Oostenrijk willen overdoen, maar 
Gelre, „son patrimoisne" of kortweg ,,le sien", verloochende hij 
uiteraard niet, al was de taal van zijn onderdanen hem vreemd, 
om logische zowel als om gevoelsredenen. Pas veel later gingen 
Gelders territorialiteitsbesef en vorstelijke macht uiteen; de 
staten konden Karel niet volgen in zijn onredelijke en onver
standige haat tegen Karel V, noch in 1534, toen Frans I het 
hertogdom geschonken werd, noch in 1537, toen eveneens een 
vreemde en verre prins, de jonge hertog van Lotharingen, Gelre 
zou erven krachtens de wil van de oude hertog. Een tijdelijk 
voordeel was het samenvallen van zijn anti-Bourgondische poli
tiek met het verzet tegen de Habsburgse expansie, gelijk in doel 
maar verschillend in wezen, dat hem naar Friesland, Groningen, 
Drente, Neder- en Oversticht riep. Door de innerlijke spanning 
in deze schijnbaar identieke opzet tussen beschermer en aan
hangers moesten zijn pogingen om leiding te geven aan de be
staande verlangens naar onafhankelijkheid mislukken. 

Militair verkeerde Karel van Gelre in een gunstige positie. 
Zijn krijgstochten vereisten niet de hoge uitgaven, die de tegen-
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partij moest doen. De medewerking van de staten aan de ver
dediging van de Gelderse zelfstandigheid, de occasionele Franse 
ondersteuning en, niet te onderschatten bron van inkomsten, het 
vorstelijke aandeel in buitgelden, losprijzen, brandschattingen en 
dingtalen stelden hem in staat de oorlog op kleine schaal, waar
in hij uitmuntte, beter vol te houden. De grillige vorm van zijn 
landen met de lange grenslijn en de vele waterwegen bevorderde 
de mogelijkheid verrassende aanvallen uit te voeren. Tenslotte 
beschikte de hertog, zelf een bekwaam legeroverste, over kun
dige legeraanvoerders. Zozeer werd de beste van deze Gelderse 
„kapiteins", de met legenden omgeven Maarten van Rossem, 
gewaardeerd, dat de keizer hem nauwelijks een week na de 
capitulatie van Willem van Kleef in 1543 opdroeg een leger 
aan te werven voor de oorlog in Frankrijk"')· Tot zijn dood toe 
gold deze berucht geworden Geldersman als een van de voor
treffelijkste generaals in Habsburgse dienst. In talrijke cam
pagnes bewees hij Karel V goede diensten, т .п. in 1554 toen de 
oude krijgsman onder de keizer zelf het bevel voerde over de 
lansknechten in een succesvolle veldtocht door Artois. En hij 
eindigde zijn leven als waakhond aan de zuidgrens in de functie 
van stadhouder in Luxemburg. Deze en andere krijgsbedrijven 
in keizerlijke dienst zijn vergeten; alleen de geruchtmakende 
tocht naar Den Haag en andere plunderingen hebben de repu
tatie van Van Rossem gevestigd. 

In meerdere mate dan zijn veldheer heeft Karel van Gelre 
een uitzonderlijk slechte naam in onze geschiedschrijving als de 
vorstelijke bandiet, de gelicencieerde roverhoofdman, die zijn 
gespuis vijftig jaar lang op de weerloze welvarende Nederlanden 
losliet. Uit de talloze meningen over hertog Karel zou een rijk 
gevarieerde bloemlezing kunnen worden samengesteld. Voorop 
staat het oordeel van Maximiliaan dat hij op 24 maart 1509 aan 
zijn dochter schreef: „Mauvais, pervers, inique et desleal co-
raige, qui jamais n'a tenue foy, léaulté, serment ne promesse 
qu'il a fait et a tousiours esté et se demonstré estre encoire 
ennemy et persécuteur d'honneur, de paix et de repos et amy 
de toute aversité, guerre et tribulación, quérant le mal et répu
diant le b ien" 0 ) . Dit thema is door vele schrijvers nagevolgd; 
niemand zegt het bijtender èn onjuister dan Busken Huet in zijn 

5) Audiëntie, port., nr. 1644; 3. 
fl) Ibidem, nr. 1506. 



354 GELRE EN HABSBURG 

Land van Rembrandt: „Ridderlijkheid en vaderlandsliefde 
waren Karel van Egmond gelijkelijk vreemd, waardig meester 
van Pier van Heemstra te water en van Maarten van Rossem 
aan de wal. Behalve een graftombe in de Eusebiuskerk te 
Arnhem, is van zijn vijftigjarige worstelstrijd in de herinnering 
der nakomelingschap niets overgebleven dan één lange streep 
geplunderde steden, platgebrande dorpen, aangespoelde matro-
zenlijken, zieltogende soldaten. Zijn buitengewone gaven zelf, 
zijn moed, zijn vindingrijkheid, zijn volharding, het ontembare 
in zijn aard, zijn hem en zijn land tot verderf geweest. In een 
tijd toen slechts de eenheid Europa van de barbaarsheid redden 
kon, heeft hij tot iedere prijs een onafhankelijk miniatuurvorst 
willen zijn, toonbeeld van de noord-europese middeleeuwse 
despoot in zakformaat, die niets voor de handel of nijverheid, 
niets voor de kunsten of de wetenschappen, niets voor anderen 
doet, en tevreden is, zo hij door het vergieten van stromen 
burgerbloed, de dubbelzinnige vermaardheid van zijn onbelang
rijke voorouders handhaven, en uit hun betwiste nalatenschap 
voor zich een nutteloze hertogskroon redden kan" 7 ) . 

Veel ellende is inderdaad ontstaan door de Gelderse plunder-
tochten; in een wijde boog langs de grenzen van Gelre, uit
gangspunt van de rooftochten, bewaren nu nog steden en dorpen 
de herinnering aan verwoesting, moord of in het gunstigste 
geval aan die wonderlijke vorm van brandverzekering afge
sloten bij de potentiële brandstichter. 

Verdedigers van hertog Karel verschoven de waardering van 
hun held naar zijn even onloochenbare gaven en probeerden 
de gruwel van de oorlog als noodzakelijk te excuseren. Hiermee 
is de eenzijdigheid van de Brabants-Hollandse waardering over 
Karel van Gelre en zijn woest bedrijf niet opgeheven. Au fond 
dankt de Gelderse kwestie zijn ontstaan aan de overrompeling 
door Karel de Stoute en zijn voortbestaan aan Maximiliaan. 
Karel van Gelre had na zijn terugkeer in zijn land vrede en 
vriendschap aangeboden, mits men hem als rijksvorst erkende; 
de Roomskoning had alleen volledige onderwerping toelaatbaar 
geacht en de vijandelijkheden geopend. Eerst nadat Philips de 
Schone door zijn vader betrokken was in de oorlog tegen Gelre, 
is er sprake van een „Gelders gevaar". De graaf van Hoog-

7) I, p. 133; zie ook pp. 206 en 265, Utrecht-Antwerpin, 7e druk, z.j. 
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Straten, die de gehele ontwikkeling van nabij had meegemaakt, 
sprak jaren nadien zijn afkeuring uit over het raadsbesluit van 
1504, waardoor het „mauvaise beste" van de oorlog ontketend 
was 8 ) . En niet alleen over de Bourgondische Nederlanden was 
de krijg losgebarsten; laten we slechts luisteren naar de klacht 
van een onbekende dichter over de keizerlijke veldtocht door 
Opper Gelre in 1499: 

„Beschirmer aller der werlt9) 
Is komen all in dat Gelrelant. 
Die kirchen hait hij geplündert 
Die kraeme hait hij geschant. 
Die priester hait hij gefangen, 
Die kinder und frauwen sonder getall; 
Unser here Gott moet dat wrecken 
Der alte quait wrecken sali". 

Nuchterder taal dan deze emotionele jeremiade spreken de 
instructies aan de Bourgondische aanvoerders in de Gelderse 
oorlogen gegeven. Typerend bv. is de opdracht, die Margaretha 
in 1512 door Jean Termonde aan Hendrik van Nassau liet over
brengen: „Madame", antwoordt Termonde, „j'ay dit à mondit 
sieur de Nassouv que m'avez dit que l'on brusle tout sans re
servé, tous appatissemens cessans, et que l'on mist tout au feu 
et à l'espée, sans riens espargner et que vostre désir estoit 
t e l . . . " 1 0 ) . Margaretha van Savoye was een fijnzinnige en 
hoogstbeschaafde vrouw, maar tegen de gebruikelijke vorm van 
oorlogvoering had zij geen bezwaren. Het enige verschil tussen 
de partijen lag in het grotere succes, dat de Gelderse troepen 
behaalden; zonder partijdigheid kan men het de hertog niet 
kwalijk nemen te hebben volbracht, wat zijn Bourgondische 
tegenstanders wel wilden, maar niet konden doen. Zolang de 
mens vatbaar blijft voor de waanzin van de oorlog zal dit ver
schijnsel gepaard gaan met wreedheid. 

Wanneer men zich jarenlang in de faits et gestes van een 
persoon verdiept, ontstaat al gauw de neiging voor de man met 

8) Deuxième voyage de Philippe le Beau en Espagne, p. 390. 
0) Gepubliceerd in: B. H. van 't Hooft, Honderd jaar Gelderse geschiedenis 

in historieliederen, p. 66. Er bestaat een merkwaardige overeenstemming tus
sen dit volkslie'd en het verweer van hertog Karel in 1496: Nijh., VI, 1, nr. 191, 
p. 134. 

10) v. d. Bergh, III, nr. 172, p. 19. 
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wie men zo lang heeft meegeleefd bewondering op te vatten 
Bij Karel van Gelre bestaat deze verleiding niet. Het beeld, dat 
zich uit zijn handelingen en woorden aftekent, toont hertog 
Karel niet als een sympathieke persoonlijkheid. Gedeeltelijk ligt 
dit aan de behandelde materie. Eenzijdig bezien als oorlog
voerende of als onderhandelende partij toont de vorst toch al 
niet zijn beste eigenschappen. Bovendien wordt ieder contact 
tussen Habsburgse gezanten en de hertog of zijn afgevaardigden 
in meerdere of mindere mate overschaduwd door Karel's ver
krampte gevoelens van wrok en haat, gevolgen van het sinds 
zijn kinderjaren van Habsburgse zijde ondervonden onrecht en 
de jarenlang voortdurende vernederingen. Zijn bedorven jeugd, 
het gedwongen verblijf te Gent, de Franse gevangenschap en 
tenslotte de laatdunkende afwijzing door Maximiliaan van de 
aangeboden vrede in 1492, of het krenkende profiteren van zijn 
vrijwillige onderwerping van 1494, al deze grievende gevolgen 
van de overrompeling van hemzelf, zijn zuster Philippa en het 
hertogdom Gelre bepaalden in zijn jaren van groei zijn vorming. 
Totdat het verdrag van Gorcum hem eindelijk „repoz en ses 
vieilz jours" gaf, had hij herhaaldelijk een vrede gewenst, die 
een definitieve regeling inhield; maar steeds weer waren alle 
tegemoetkomingen vergeefs gebleken door de onverbiddelijke 
dynastieke ideeën van de Habsburgse keizers en had men hem 
teruggejaagd in een oorlog, die hij niet wilde maar ook niet 
vreesde. Een geboren opportunist was Karel, een moeilijk per
soon om mee te onderhandelen door zijn wisselende stemmingen, 
soms opvliegend en impulsief, meestal geduldig en hardnekkig 
alle omstandigheden uitbuitend, ,,à la nature du renard" 1 1 ) . Zijn 
onbetrouwbaarheid was spreekwoordelijk en zijn hebbelijkheid 
voortdurend terug te komen op reeds gedane toezeggingen, ge
combineerd met een kleinzielige bezorgdheid voor ieder politiek 
of financieel voordeel, maakten alle besprekingen met hem tot 
een beproeving. Altijd vervuld van achterdocht, een eigenschap, 
die hij overigens deelde met zijn Bourgondische tegenspelers, 
hiertoe meer gerechtigd, kon hij hoffelijk en vriendelijk zijn, 
tenminste als het hem goed uitkwam. „Je Ie congnois que quant 
il a envy de faire quelque chose, c'est lors qu'il donne force 
belles paroles", schreef Buren, die hem van nabij kende op 

11 ) Hoogstraten aan Buren, 26 Juni 1526, v. Asch van Wijck, III nr. 183, 
p. 186; het origineel bevindt zicht in: Archief Buren, nr. 1029, Rcg. nr. 182. 



GELRE EN HABSBURG 357 

20 augustus 1527 aan Margaretha1 2) . Deze negatieve eigen
schappen werpen een schaduw over zijn goede kwaliteiten, zijn 
moed, zijn intelligentie, zijn politieke en militaire bekwaamheid. 
De mate, waarin zijn talenten verduisterd werden, wordt ge
ïllustreerd door de manier, waarop hij herhaaldelijk de mindere 
bleek van Margaretha van Oostenrijk ondanks zijn grote diplo
matieke bekwaamheid, b.v. tijdens de onoprechte bestandsonder
handelingen van 1520 en in het ingewikkelde spel met de tem-
poraliteit van het Sticht als inzet in 1527 en 1528; oprechtheid 
is soms een betere weg dan kronkelpaden ook in de diplomatie. 
Het is verleidelijk in te gaan op de gedachte, wat er niet uit 
deze tragische figuur had kunnen groeien, wanneer het in 1499 
even aangeduide huwelijksplan tussen Margaretha van Oosten
rijk en hertog Karel, die twee begaafde persoonlijkheden, die in 
de strijd met elkaar het lot van de Nederlanden in hun bestuurs
jaren bepaald hebben, werkelijkheid was geworden (cf. p. 61). 
Deze aanduiding van Karel's karaktertrekken, gegroeid in bij
zondere omstandigheden, geeft slechts een deel van zijn per
soonlijkheid weer uit de officiële bescheiden en dan nog in één 
bepaalde sector van zijn leven; als landsheer, als echtgenoot en 
vader, en in zijn religieuze leven zal hij mogelijk een andere 
indruk gemaakt hebben, dan in de ongunstige rol, waarin wij 
hem hier gezien hebben. 

Deze eigenschappen stelden Karel van Gelre in staat zich 
36 jaar lang te handhaven, bovendien geholpen door de uit
wendige omstandigheden. Vooreerst was het niet altijd oorlog; 
wanneer de termijnen van de elf verschillende perioden van 
wapenstilstand en de levensduur van de vier vredesverdragen 
bij elkaar worden opgeteld, wordt een totaal van IS j^ jaar 
bereikt, waarin misschien niet altijd perfecte rust heerste, maar 
waarin Karel zich toch beter kon handhaven dan in de 1 7 ^ 
jaar van officiële strijd. Voorts was de strijd niet zo ongelijk; 
uit de wisselende verhoudingen blijkt duidelijk hoe zwak de 
Bourgondische macht eigenlijk was. Slechts eenmaal, in 1505, 
heeft de hertog de volle kracht van zijn vijand ondervonden. 
Behalve zijn eigen strijdmiddelen en zijn aantrekkingskracht op 
de beroepshuurlingen, in zijn dienst van rijke buit verzekerd, 
(cf. bv. p. 92 en p. 323) was de Franse steun van occasioneel. 

) Ambtenaren Centr. Bestuur, nr. 464. 
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hoewel vaak overschatte betekenis. Feitelijk is het onjuist zich 
af te vragen waarom Karel van Gelre zich zo lang staande heeft 
gehouden; de hertog heeft deze lange duur nooit gewild, maar 
prefereerde steeds een duurzame oplossing. Aan Bourgondische 
zijde bestond dit streven niet altijd; meermalen werd de voor
keur gegeven aan een tijdelijke verschuiving van de moeilijk
heden omdat men de hoge prijs van de door Karel gevraagde 
zelfstandigheid niet wilde betalen. 

De handhaving van de Gelderse zelfstandigheid had voor de 
Nederlanden belangrijke consequenties kunnen hebben, indien 
de hertog maar wettige nakomelingen had bezeten. Dit onver
vulde verlangen wekte de welsprekende toorn van Busken Huet 
op 1 3 ) ; eerder had niemand minder dan Robert Fruin in vader
landslievende verontwaardiging de staf over hertog Karel ge
broken: „Ware het den hertog van Gelderland gelukt zijn gebied 
te behouden en zelfs over het Overijsselsche en de Groninger 
Ommelanden uit te breiden, wat zou zulk een geringe staat te 
midden der woelingen, die op handen waren, hebben uitgericht? 
Op zijn best zou het een klein Duitsch vorstendom zijn gebleven, 
in plaats van een der Zeven Vereenigde Provinciën te worden. 
Wie kan een neêrlaag betreuren, die zulke heerlijke gevolgen 
heeft gehad?"1 4). Deze veronderstelling gaat ten aanzien van 
Gelre niet op, wel in het geval van Friesland, dat onder de 
Saksische hertog tot een zelfstandig vorstendommetje had kun
nen uitgroeien. In de Habsburgse opzet was een apart Gelre 
ondenkbaar; ook Karel van Gelre voelde zich niet veilig zonder 
uitdrukkelijke erkenning van zijn positie en was bereid daartoe 
de betrekkelijke afhankelijkheid te aanvaarden, zoals die hem 
in verschillende vormen werd aangeboden. Indien deze be
doelingen waren gerealiseerd had Gelre een positie gekregen 
die in grote lijnen gelijk zou zijn geweest aan die van het prins-
bisdom Luik, dat sinds Everard van der Mark tot het Bourgon
dische kamp overging, een Habsburgs protectoraat was. 

Op 3 oktober 1528 werd de Gelderse kwestie te Gorcum 
blijvend geregeld, op 5 juli 1529 maakte de tweede vrede van 
Kamerijk een einde aan de Franse oorlog en op 1 oktober 1531 
vaardigde Karel V bij ordonnantie een nieuwe staatsregeling 

1 3 ) Zie hiervoor p. 355. 
14) Recensie van I. A. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis 

van Gelderland, Verspr. Gesdir., VIII, p. 250. 
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voor de Bourgondische Nederlanden uit. Bestaat er verband 
tussen deze gebeurtenissen? Het antwoord op deze vraag kan 
niet gegeven worden zonder een uitgebreid onderzoek, maar het 
is duidelijk, dat het conflict om Gelre een gunstige sfeer schiep 
voor dergelijke hervormingsmaatregelen. Een Gelderse oorlog 
kon niet gevoerd worden zonder financiële steun van de staten. 
W a t voor kans had een ingrijpende centralisatie onder die om
standigheden? Indien deze vermoedens juist zijn heeft de strijd 
voor de zelfstandigheid van Gelre de groei van de Bourgon
dische staat enige decennia vertraagd. 

Onder „het Gelders gevaar" worden meestal verstaan de 
grotere of kleinere plundertochten, de aanslagen op steden of 
de zeeroof op de Zuiderzee. Maar er is een andere kant aan 
deze bedreiging. In 1508 vreest Margaretha ten tijde van een 
Gelderse poging Amsterdam te verrassen voor een Hoekse op
stand in Holland. En enkele maanden later gebruikt Maximi-
liaan in zijn woede over de staten, die hem geld voor de 
Gelderse oorlog geweigerd hebben, veelbetekenende uitdruk
kingen over zijn tegenstanders die „commainront a mutiner 
contra nous, au provit des Geldroes, leor bons amis et futurs 
parens" uit aanhankelijkheid voor „leor amoros idol, le susdit 
Charles d 'Egmond"1 5) . Misschien vinden deze vage beschuldi
gingen alleen hun oorsprong in de toorn van de keizer en niet 
in een gefundeerde verdenking van heulen met de vijand. Maar 
het is wèl zeker, dat Karel van Gelre steun gaf aan iedere 
beweging van territoriale afhankelijkheid die gericht was tegen 
de Bourgondische heersers. In het streven alle beschikbare 
krachten bijeen te brengen valt een zekere overeenstemming op 
te merken tussen Willem de Zwijger en hertog Karel. Zolang 
de betekenis en de doelstellingen van Karel van Gelre als re
geerder in zijn hertogdom en in de tijdelijk verworven gebieden 
niet behandeld zijn, bestaat er geen mogelijkheid op deze ge
lijkenis, die een zeker perspectief schijnt te bieden, dieper in te 
gaan. Naast de genoemde overeenkomst staan ook duidelijke 
verschillen. Behalve het ontbreken van een religieus motief voor 
zijn verzet, was Karel van Gelre in één belangrijk opzicht eerder 
een geestverwant van Karel V dan van Oranje. De hertog was 
immers evenzeer een dynast; de uitbreiding van de Gelderse 

15) v. d. Bergh, II, nr. 62 pp. 160—164. 
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invloed over de omliggende staatjes was voornamelijk een ver
schuiving van de strijd tussen gecompliceerd samengestelde 
groepen van voorstanders van territoriale zelfstandigheid, 
„Bourgondische nationalisten" en Habsburgs-dynastieke regeer
ders. In vele gevallen is het uiterst moeilijk een duidelijk onder
scheid te maken tussen de plaatselijk bestaande stromingen, 
zodat Maximihaan, Karel V, Margaretha en sommige stad
houders, over de soms inderdaad subtiele verschillen heen
kijkend, regionale verlangens naar zelfstandigheid en Gelderse 
sympathieën als identiek beschouwen Is het veelbetekenend, 
dat men het samenvallen van anti-Habsburgs verzet met de 
liefde voor gewestelijke eigenheid 40 jaar voordat dit in de 
opstand feitelijk verwezenlijkt werd meende te kunnen consta
teren? De rol van de hogere en lagere Bourgondische adel voor 
en na de opstand is bekend, maar het zou mogelijk toch ook 
zin hebben daarnaast het verband na te gaan tussen de afkeer 
van het Habsburgse gezag in Gelre en elders, dat na 1538 toch 
met opeens verdwenen was. Heeft misschien ook het dynastieke 
element in de politiek van hertog Karel zijn anti-Habsburgse 
medestanders van hem vervreemd en bijgedragen tot de mis
lukking van zijn streven? 

Hoe het ook zij, de loop van de gebeurtenissen heeft m ieder 
geval tussen Gelre en Habsburg beslist: niet een Gelders Oost-
Nederland, maar de Bourgondische Nederlanden kwamen als 
resultaat van alle verwikkelingen tot stand. 

Het levenswerk van Karel van Gelre heeft alleen negatieve 
resultaten gehad. De integriteit van Gelre bleef gehandhaafd, 
maar met veel langer dan de duur van zijn regering. Op de 
vorming van de Bourgondische staat heeft hij mogelijk remmend 
kunnen werken. Totaal mislukt is zijn poging anderen tegen 
Habsburgse verovering te beschermen Het tragische lot van 
de laatste inheemse landsheer, die onder zware moeilijkheden 
zijn vorstendom wist te bewaren, kan met beter beschreven 
worden dan in de woorden uit zijn grafschrift: ad erumnas 
superandas ut alter Hercules natus et vario rerum turbive tota 
vita irntatus, ad omnes fortune casus invictum animi robur 
prestabat" 1 0 ) . 

1U) Een afschrift in Wenen, DD 237, f 497 Zie ook H Portheinc, Het 
graf van Karel van Gelre, Bulletin van de Nederlandse Oudheidkundige 
Bond, 1c serie, III, pp 219—220 



RÉSUMÉ 

En 1473 Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, mit la base 
de ce qu'on appelle la „Question Gueldroise" par la conquête 
de ce duché après la capture du duc, Adolphe de Gueldre. Son 
héritier, le Roi des Romains, Maximilien 1er de Habsbourg, 
stabilisa cette question en maintenant les droits acquis ainsi, 
également après que l'héritier légal de Gueldre, le duc Charles, 
racheté par ses sujets de l'emprisonnement en France, eut 
reconquis son territoire. Le règlement pacifique entre Maximilien 
1er et Charles de Gueldre, devenu un fait lors de la paix de 
Ravestein en 1494, n'eut pas une vie longue, et la rupture avec 
Maximilien fut, déjà après quelques semaines inévitable. Toute
fois pendant la guerre Charles de Gueldre put se maintenir grâce 
à la neutralité de Philippe le Beau, seigneur des Pays-Bas bour
guignons, qui sous l'influence de ses conseillers, n'y voyait qu'un 
intérêt dynastique dans la „Question Gueldroise". Ce ne fut 
qu'en 1504 que l'empereur réussit à décider son fils Philippe 
d'entrer en guerre contre Gueldre, avant que ce dernier dut 
partir pour l'Espagne — la reine Isabelle de Castille était déjà 
gravement malade et mourut peu après ~- afin de prendre 
possession de son héritage, la Castille. Il serait peu raisonnable 
de partir en laissant un ennemi derrière soi. Après une courte 
campagne Philippe le Beau eut le duché en sa possession, mais 
se contenta, sans achever sa conquête, d'un règlement pacifique 
dans les traités de Tiel et de Bruxelles en 1505. A la condition 
de sa présence à la cour de Bourgogne, aussi en Espagne, Charles 
de Gueldre put selon ces conventions garder une partie de ses 
possessions. Ce compromis fut un échec, parce que, comme en 
1494, le duc Charles se déroba aux conditions désavantageuses 
du traité et, en majeure partie par ses propres forces, et partiel
lement aussi avec l'aide de la France, entreprit la reconquête de 
son territoire. 

Les matériaux de sources abondantes et non-employés jusqu'ici, 
montrent dans la politique habsbourgeoise à l'égard de la Gueldre 
deux chemins, le long desquels on essaya de résoudre la „Ques-
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tion Gueldroise". L'empereur Maximilien 1er et après lui l'empe
reur Charles Quint s'en tenaient à une politique dynastique, qui 
revint à une reconquête complète ou à l'exigence de dispositions 
obligatoires, réglant définitivement la position de Charles de 
Gueldre dans le complexe des pays bourguignons. Le préemption 
bourguignonne-nationaliste du différend visa à accorder une 
certaine indépendance à Charles de Gueldre, à condition que la 
sécurité des Pays-Bas soit garantie convenablement. Par suite 
de la distance, qui continua à exister entre les deux directions, 
aucune des propositions qui furent faites par les gouverneurs 
Guillaume de Chièvres et Marguerite de Savoie à Charles de 
Gueldre, n'obtinrent l'approbation des empereurs. Les conceptions 
dynastiques rendirent inacceptables pour Charles de Gueldre les 
traités conçus et les nombreux projets ne conduisirent pas aux 
traités désirés. Sous toutes sortes de formes on essaya d'arriver 
à une convention: entre autre par un mariage entre Charles de 
Gueldre et une princesse de Habsbourg, la sujestion du duc à 
la maison de Habsbourg comme prince plus ou moins indépen
dant, la fonction de gouverneur en Gueldre ou en Frise acquis 
provisoirement par lui, ou enfin la succession de Charles V, 
éventuellement la mort sans enfants de Charles de Gueldre. Il 
résulte des négociations de longue durée qu'il y eut à l'égard de 
tous ces sujets, combien a été grande la possibilité que la Gueldre 
ne soit pas devenue une des provinces néerlandaises, mais jusqu' 
à un certain point une principauté indépendante. A plusieurs 
reprises on constata que la distance futile entre les conceptions 
des gouverneurs et des empereurs ne put être franchie, de sorte 
que des conventions durables sur la base des projects formulés, 
parfois déjà en principe acceptées par Charles de Gueldre, ne 
purent être réalisés. 

De con côté Charles de Gueldre reconquit dans les années 
1506—1514 avec l'aide continuelle du roi de France, principale
ment sur le terrain diplomatique et quelques fois aussi sur le 
terrain militaire, son duché et étendit son pouvoir sur quelques 
régions limitrophes, où une atmosphère anti-habsbourgeoise égale 
se fit sentir profondément. Charles de Gueldre jouait également 
un rôle, lorsque François 1er, roi de France, se posa candidat à la 
dignité impériale, dans l'espoir que Charles put augmenter ainsi 
sa puissance et sa considération dans une large mesure. Après 
l'échec de cette tentative Marguerite de Savoie, gouvernante aux 
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Pays-Bas sut, sans quitter entièrement le chemin de la réconcilia
tion, chasser le duc de Gueldre des territoires conquis par lui en 
dehors de la Gueldre, à l'exception de Groningue et de Drente. La 
puissance martiale bourguignonne était toujours limitée par le fait 
que les états des régions néerlandaises, ayant en aversion les 
guerres de Gueldre, dynastiques à leurs yeux, apportaient à 
contre-coeur leur collaboration financière à des campagnes 
pareilles. Souvent forcée par cette attitude, à une conduite 
conciliante envers Charles de Gueldre, Marguerite de Savoie, 
tentait par chaque convention proposée par elle, d'arriver de 
préférence à entrer dans la sphère bourguignonne ceci à l'opposé 
de son prédécesseur Guillaume de Chièvres, qui considérait une 
neutralité sans conditions suffisante. 

Repoussé dans son propre duché, Charles de Gueldre conclut 
avec la gouvernante Marguerite de Savoie qui elle aussi était 
lasse de la guerre, en 1524 la trêve de Heusden, laquelle sans 
le vouloir, s'est maintenue par les circonstances plus longtemps 
que tout autre traité. Ce ne fut que l'intrusion déraisonnable de 
Charles de Gueldre lors d'une révolte dans l'évêché d'Utrecht, 
probablement sur les instances des Français qui mit fin à la 
situation de paix. La gouvernante Marguerite de Savoie ne pou
vait tolérer cette situation dans le pays voisin des provinces néer
landaises, la Holland et le Brabant et grace à une intervention 
habile, militaire et diplomatique elle mit fin à l'extension de la 
Gueldre, ainsi qu'a à la „Question Gueldroise". L'évêché tomba 
entre les mains des Habsbourg à la suite du renoncement à la 
temporalité, prix pour le secours financier et militaire donné au 
prélat mis au pied du mur. Charles de Gueldre fut contraint 
à conclure la paix de Gorcum en 1528, stipulant que contre 
certaines indemnités, le duché de Gueldre passerait, après la 
mort sans héritier du duc, à la maison de Habsbourg. Pas plus 
que les pourparlers précédents, les négociations qu'on eut à 
Gorcum ne purent se faire couramment. Ce fut seulement l'aide 
accordée maintenant par les états des Pays-Bas effrayés par 
l'attaque surprenante sur la Haye, jointe à la suppression mal à 
propos et malheureuse de l'aide des Français, et enfin le caractère 
accomodant des négociateurs bourguignons qui conduisirent au 
résultat désiré. Une solution sous cette forme en accord avec les 
idées de Marguerite de Savoie et surtout par son influence, mais 
aussi par celle de Charles V et des conseillers et ambassadeurs 
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bourguignons, unissaient harmonieusement les intérêts dynasti
ques et néerlandais. L'oeuvre de toute la vie de Charles de 
Gueldre, le maintien de l'indépendance territoriale de la Gueldre, 
et si possible également d'autres territoires exposés au danger 
d'annexation bourguignonne, avait échoué et n'a eu que des 
suites négatives. L'intégrité de la Gueldre s'est maintenue pen
dant la période du gouvernement de Charles de Gueldre, mais 
déjà cinq ans après sa mort en 1538, son successeur Guillaume 
de Clève fut forcé, par Charles Quint les armes à la main, de s'en 
tenir au traité de Gorcum à l'égard de la succession. 



Z U S A M M E N F A S S U N G . 

Karl der Kühne, Herzog von Burgund, verursachte in 1473 
den Ursprung der sogenannten „Geldrischen Frage" durch die 
Eroberung dieses Herzogtums nach der Gefangennehmung des 
Herzogs Adolf von Geldern. Sein Erbe, der römische König, Maxi
milian I. von Habsburg, hielt die erworbenen Rechte an, auch 
nachdem der gesetzliche Erbe von Geldern, Herzog Karl, aus 
französischen Gefangenschaft befreit, in 1492 sein Gebiet wieder 
erobert hatte. Die friedliche Übereinkunft zwischen Maximilian 
und Karl von Geldern war nachher durch den Frieden von 
Ravestein Tatsache geworden aber hatte kein langes Leben, weil 
die Parteien so verschiedene Ansichten hatten; und so war der 
Bruch mit Maximilian schon nach einigen Wochen nicht mehr zu 
entweichen. Im Kriege konnte Karl von Geldern sich doch be
haupten weil Philip der Schöne, Herr der burgundischen Nieder
lande, sich neutral hielt und unter dem Einfluss seiner Räte in 
der „Geldrische Frage" nur ein dynastisches Belang sah. Erst in 
1504 konnte der Kaiser seinen Sohn Philip zu einem Kriege 
gegen Geldern bestimmen. Dieser musste wahrscheinlich bald 
nach Spanien reisen, um dort sein Erbe Castilien — Königin 
Isabella von Castilien war schon sehr krank und verschied bald 
danach <— in Besitz zu nehmen. Es wäre deswegen unvorsichtig 
einen Feind in dem Rücken zu hinterlassen. Nach einem kurzen 
Feldzug hatte Philip der Schöne das Herzogtum zum grossten 
Teil in seiner Macht, aber stellte sich mit einer friedlichen Ab
machung zufrieden, mit den Verträgen von Tiel und von Brussel, 
1505. Unter der Bedingung, dass er am burgundischen Hofe 
anwesend sei, auch in Spanien, konnte Karl von Geldern eines 
Teil seiner Eigentümer behalten. Dieses Kompromiss wurde ein 
Mischfolg, weil Karl sich, so als in 1494, nicht an die nachteili
gen Bestimmungen des Vertrages hielt und hauptsächlich mit 
eigener Kraft, teilweise auch mit französischer Hilfe, das Wie
dereinnehmen seines Gebietes unternahm. 

Die reiche bis jetzt ungebrauchte Quellen lassen in der habs-
burgischen Politik was Geldern betrifft zwei Wege sehen auf 
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welchen man die „Geldrische Frage" trachtete zu lösen. Kaiser 
Maximilian I. und nach ihm Karl V. führten eine dynastische 
Politik, die in einer absoluten Eroberung bestand oder in binden
den Bestimmungen, durch welche die Stelle von Karl von 
Geldern in den burgundischen Niederlande reguliert wurde. Die 
nationalistische-burgundische Lösung der Frage beabsichtigte 
Karl von Geldern eine gewisse Selbstständigkeit zu gewähren 
unter der Bedingung dass die Ruhe in den Niederlande gut ga
rantiert werde. Durch den Unterschied welcher zwischen beiden 
Richtungen blieb bestehen, konnten keine Vorschläge die die 
Landvögten, Wilhelm von Chièvres und Margaretha von Savoye, 
an Karl von Geldern machten, die Einstimmung des Kaisers 
erwerben. Die dynastischen Auffassungen machten die ange
botenen Verträge für Karl von Geldern unannehmbar und die 
vielen Vorschläge führten nicht zu den erwünschten Verträge. 
Auf allen möglichlichen Manieren versuchte man einen Vertrag 
zu schliessen: u.a. eine Ehe zwischen Karl von Geldern mit einer 
habsburgischen Prinzessin, die Dienstbarkeit des Herzogs an 
das Haus Habsburg als ein mehr oder weniger selbstständiger 
Fürst, dessen Statthaltersein in Geldern oder in Friesland das 
vorübergehend eingenommen war oder endlich die Erbfolge von 
Karl V. im Falle Karl von Geldern ohne Nachkommen sterben 
würde. Aus den langdauernden Unterhandlungen die über all 
diese Vorschläge geführt wurden, erweist sich wie gross die 
Möglichkeit gewesen ist dass Geldern nicht eine der Nieder
ländische Provinzen aber in gewisser Massen ein selbstständiges 
Fürstentum geworden war. Immer wieder zeigte es sich aber dass 
der geringe Unterschied zwischen den Auffassungen der Land
vögte und den Kaisern nicht zu überbrücken war, so dass dauern
de Verträge basierend auf den geäusserten Plänen, manchmal 
schon durch Karl von Geldern in Prinzip angenommen, nicht 
verwesentlicht werden konnten. 

Seinerseits eroberte Karl von Geldern in den Jahren 1506^— 
1514 mit dauernder französischer Hilfe, hauptsächlich auf diplo
matischen und manchmal auf militärischem Gebiet sein Herzog
tum wieder und breitete seine Macht sogar über einige angrenzen
de Gebiete aus wo sich eine gleichgeartete anti-habsburgische 
Stimmung kräftig fühlen Hess. Auch spielte Karl von Geldern 
eine Rolle als Franz I., König von Frankreich, sich Kandidat 
stellte für den Kaiserstron, in der Hoffnung auf diese Weise 



GELRE EN HABSBURG 367 

seine Macht und Ansehen in bedeutendem Masse zu vergrössen. 
Nach dem Missingen dieses Versuchs 'konnte Margaretha von 
Savoye, Landvögtin in den Niederlande, den Herzog von Geldern 
aus den von ihn eroberten Gebiete ausser Geldern vertreiben, 
ausgenommen Groningen und Drente, dies alles ohne den Weg 
der Versöhnung gänzlich zu verlassen. 

Die burgundische Kriegsmacht war immer begrenzt weil die 
Staaten der Niederlande Abneigung gegen die in ihren Augen 
rein dynastischen Geldrischen Kriege hatten. Deshalb verliehen 
sie ungerne ihre finanzielle Hilfe an solche Feldzüge. 

Weil Margaretha von Savoye durch diese Stimmung oft zu 
einer versöhnenden Haltung Karl von Geldern gegenüber ge
zwungen war, trachtete sie durch jeden von ihr vorgestellten 
Vertrag Geldern in den burgundischen Kreis ein zu dringen; das 
im Gegensatz zu ihrem Vorgänger, Wilhelm von Chièvres, der 
eine Neutralität ohne weitere Bedingungen genügsam achtete. 

Zurückgedrängt in sein eigenes Herzogtum, schloss Karl von 
Geldern mit der auch kriegsmüden Landvögtin, Margaretha von 
Savoye, in 1524 den Waffenstillstand von Heusden, der, un
beabsichtigt, durch die Umstände beider Parteien sich länger 
erhielt als je welcher Vertrag. Erst die untaktische Einmengung 
von Karl von Geldern in einem Aufstand im Bistum Utrecht, 
1527, wahrscheinlich auf französischem Anregung, machte ein 
Ende an dem Friedenszustand. Die Landvögtin, Margaretha von 
Savoye, konnte die Situation in dem Nachbarland von den Nie
derlande, insbesondere von Holland und Brabant, nicht dulden, 
und machte durch ein geschicktes diplomatisches und militäri
sches Auftreten ein Ende sowohl an die Geldrische Gebietsaus
breitung als an die ,,Geldrische Frage". Das Bistum Utrecht kam 
in habsburgische Hände durch das Aufgeben der Temporalität, 
der Preis für die geldliche und militärische Hilfe, dem bedrängten 
Kirchfürsten gegeben. Karl von Geldern wurde zum Frieden von 
Gorcum von 1528 gezwungen, wobei gegen gewissen Entgegen
kommen das Herzogtum Geldern an das Haus Habsburg kommen 
würde im Falle kinderlosen Sterbens des Herzogs. Ebensowenig 
als die vorhergehenden Besprechungen konnten die Unterhand
lungen in Gorcum schnell geführt werden. Nur die jetzt wohl 
gegebene Hilfe der Staaten der Niederlande, die durch einen 
überraschenden Überfall auf den Haag erschreckt wurden, zu-
gleicherzeit das ungelegene und unglückliche Einziehen der fran-
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zösischen Hilfe und schliesslich die weitgehende Nachgiebigkeit 
der burgundischen Unterhändler führten zum gewünschten 
Erfolg. 

Eine Lösung in dieser Form, übereinstimmend mit den Ideeën 
von Margaretha von Savoye und hauptsächlich durch ihren Ein
fluss, aber auch durch den von Karl V. und von den burgundi
schen Räthen und Gesandten zu stände gekommen, vereinigte 
auf harmonische Weise Niederländische und dynastische In
teressen. Das Lebenswerk von Karl von Geldern, das Fortdauern 
der territorialen Selbstständigkeit Gelderns zu sichern, und mög
lich auch die von anderen Gebieten, die die Gefahr des bur
gundischen Ausbreitungsdrang erfuhren, das alles war miss
lungen und hatte nur negative Folgen gehabt. Die Integrität 
Gelderns blieb während der Regierungsperiode von Karl von 
Geldern fortbestehen, aber schon fünf Jahren nach seinem 
Tod in 1538 wurde sein Nachfolger Wilhelm von Kleve durch 
Karl dem V. mit den Waffen gezwungen den Vertrag von 
Gorcum, was betrag die Erbfolge, nach zu kommen. 
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ria de Rijke en Philips de Goede 
Brandenburg, zie Frederik V van Ho-

henzollern 
Brandenburg, Johan Cicero van Ho-

henzollern, hertog van, 253 
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259, 264—266 
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275, 284 

Hendrik I, hertog van Brunswijk 
Wolfenbuttel, 113, 212—215, 217, 
218 

Hendrik II de Jonge, hertog van 
Brunswijk Wolfenbuttel, 267, 275 

Hendrik VII, koning van Engeland, 
64, 89, 91, 92, 95—98, 100, 101, 
104, 105, 107—110, 113, 114, 129, 
135, 340 

Hendrik VIII, koning van Engeland, 
173, 184, 222, 228, 283, 316, 319, 
343 

Hendrik III, hertog van Mecklenburg 
Schwerin, 275 
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Kiespenninck, Kuysingh, Herman dr., 
325 

Kleef, zie Johan I, II en III en Wil
lem V. 



373 

Kleef, Anna van, 198, 229, 304 
Kleef, Karel van, graaf van Rethel, 

117, 118 
Kleef, Philips van, heer van Rave-

stein, 14, 18, 37, 126, 211, 219, 273 
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195, 197—199, 202—207, 209—219, 
221, 222, 224, 225, 227—229, 231, 
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STELLINGEN 

I. 
Hertog Karel van Gelre kan getypeerd worden als een renais-

sancevorst, ook in zijn onbevredigd streven naar centralisatie 
van het bestuur. 

II. 
Hertog Karel van Gelre dankt zijn slechte reputatie grotendeels 

aan een door de tegenpartij verspreide mening, die in de traditie 
van een Hollandistische geschiedschrijving gefixeerd werd. 

III. 
De dynastieke tendenz in de Bourgondisch-Habsburgse be

moeiingen met de Gelderse kwestie heeft de vorming van een 
Gelders landencomplex in Oostnederland en in het Rijnland, al 
of niet als satelliet van de Bourgondische Nederlanden, voor
komen. 

Cf. F. Gorissen. Niederrhein oder Niederlände? Die wirt-
schafts- und Kulturraumlichen Grundlagen mittelalterlicher 
Kunst am untern Rhein und am untern Maas, De Maasgouw, 
73, (1959). pp. 2 9 - 3 1 . 

IV. 
Vertrouwdheid met het beeld der Zeven Verenigde Neder

landen heeft een anachronistische constructie van een Neder
landse eenheid т .п . naar het Oosten tijdens het landsheerlijke 
tijdperk ten gevolge gehad. 

V. 
Er bestaat een duidelijk verband tussen de Gelderse beweging 

voor territoriale zelfstandigheid en de verwante stromingen in 
de Nederlanden gedurende de jaren 1492—4543 enerzijds en de 
opstand van 1568 anderszijds. 



VI. 

De Reformatie en de vestiging van een nieuwe staatsvorm zijn 
in de provincie Utrecht niet, zoals elders in de Nederlanden, so
ciale omwentelingen geweest; т .п. heeft de politieke rol van de 
Stichtse adel door zijn economische en maatschappelijke positie 
de godsdienstige en politieke ommekeer overleefd. 

VII. 
De ambachtslieden in de stad Utrecht vormden tijdens het laat-

Middeleeuwse gildenrégime naast de twee aristocratisch-patri-
cische partijen een derde onopvallende groepering, die in tegen
stelling tot de mening van Vijlbrief directe invloed op het be
stuur uitoefende. 

Cf. De lijsten van 'het Utrechtse stedelijke bestuur in: J. van 
de Water , Groot Placaaiboek . . . . van Utrecht, Utrecht 1729 
en: I. Viilbrief, Van anti-aristocratie tot democratie, Amster
dam, 1950, pp. 30—31. 

VIII. 
Voor de kennis van de vaderlandse geschiedenis, in het bij

zonder van de zestiende eeuw, is het in hoge mate wenselijk dat 
de lacune in het bronnenmateriaal wordt aangevuld door een uit
gebreid onderzoek in het Oostenrijks staatsarchief te Wenen. 

Cf. Les archives de l'état à Vienne au point de vue de 
l'histoire de Belgique, I, par. J. Laenen, Brussel, 1924; dl. II, 
Les archives et bibliothèques de Vienne et l'histoire de Bel
gique, par J. Ruwet, Brussel, 1956. 

IX. 
Het overnemen van ζ.g. moderne archieven volgens de archief

wet 1960 leidt tot het verbreken van het evenwicht tussen de twee 
wezenlijke functies van de openbare archiefdiensten ten gunste 
van de overheidsadministratie en ten koste van het wetenschap
pelijk onderzoek, tenzij dcor een herziening van de taakverdeling 
hierin wordt voorzien. 

X. 
De ontwikkeling van de migratie uit de stad Utrecht naar de 

rondom gelegen gemeenten leidt voor de nieuwe bewoners tot een 



versneld proces van acculturatie, dat belangrijke consequenties 
heeft voor het sociale, keikelijke en culturele leven van de be
trokken woonkernen. 

Cf. Forensen der gemeente Utrecht, in: Statistische berichten 
van de gemeente Utrecht, 1950, I, pp. 1—5 en: Migratiecijfers 
betreffende de stad Utrecht, ibidem, 1959. 

XI. 
Bij de keuze en de behandeling van hun godsdienstige onder

werpen treden vele Nederlandse schilders uit de eerste helft van 
de zeventiende eeuw buiten de religieus bepaalde iconografische 
kaders. 
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