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P. V AN PETEGHEM 

Vlaanderen in 1576: revolution air of reaction air? 

I. ProhZcemstelling 

Weinige aspeeten uit onze gesehiedenis hebben aanleiding gegeven tot zoveel stu· 
dies als de Opstand van de Nederlanden tegen Filips III. Niemand is er eehter in 
gcslaagd, om deze periode zo illdrillgelld te behandelell, dat zijn interpretatie van 
de rev lutie algemeen werd aanvaard 2. De complexiteit van de stud ie, de onrvang 
van het te behandelen on,denverp etl de globale en algemene benaderingswijze van 
het probleem verhinderdell de kansen op succes. Daarom i er reeds op aange· 
dr ngen Om bij nieuwe peilingen meer rekening te houden met de eigen iluatie 
van elk del' XVll provincien. De tudie per regio zou een teviger basis bieden voor 
eell globale syn these3. 

Het onderwerp van dit artikel wordt door volgende beperkingen afgebakend: 
Vlaanderen in 1576 met het oog op de Paeifieatie van Gent. Vlaanderen is immel's 
een der belangrijkste provineies uit de XVlde eeuwse Nederlanden. De Paeifieatie 
van Gent van haar kant moet gezien als een keerpunt in de Opstand, waar de kan· 
sen op toenadering zeer reeel leken. Welke betekenis had nu de Pacifieatie van 
Gent in het gebied, waar zij is tot stand gekomen? 

Ondanks de verschil1ende 'Geschiedenis van Vlaanderen' edities is over de soci· 
aal· eeonomische, maar ook over de politiek· institutionele facetten van het graaf· 
sehap Vlaanderen in deze periode weinig of niets bekend4. Een grondige studie 
over de Staten en Vier Leden ontbreekt5 , een werk over de Raad van Vlaanderen 
moet nog worden gesehreven 6 en het doorlichten van magistraatscolleges in Gent, 
Brugge, leper, enz .... is nog steeds niet gebeurd. Wie behoorde in 1576 tot de 

I Dil arrikcl is cen bijdrnge, die niet los mng gezien worden van andere publicatie. , welke bij de her· 
dcnklng der Pacllicatie van Ccnt vcrschiJncn. MCl Prof. Dr. M. Baelde 7.Orgen wij voor cen algemeen 
in leidencl nrlikcl van cen herdenkingsalbum. Danrin ver chijnt nog cen co·produklic met conservator J. 
Machicls. lerwijl in dit 1Iummer van TvG een (mikel mel Prof. Dr, W. Blockmans hel Ikht zicl. Vooraf 
nug enkelc al'sprnken ARA = Algcmeen Rijk al'chiefBrussel: PEA : Papier d'Etat CI de I'Audience: RA 
en SA vCl'wijzen nnar Rijks· en Stadsarchicven, terwijl RAG en SAC deze archievcn van Cent op he! 
oog hebben. BUC: Bibliotheek del' Rijksuniversileit te Cent: RK: het fonds Rekenkamcr in ARA; I~V: 
het fonds van de Raad van Vlaandcren in RAC;BCRH: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire en ' 
BN: Biographie Nationale. 

2 J.J. Woltjer, 'Het beeld vergruisd?' in Holland, IV (1972) 131-142. 
J 1. W. Smil. 'The Presenl Position of Studies Regarding the Revolt of the Netherlands' in Britain 

alld the Nelherlallds, 1.5. Bromlcy cn E.H. Kossmann (cds), (Londen 19(0), pp. 11-28. 
4 R. van Roosbroeck, Gl!schiedenis vall Vlaanderen (Btussel 1939), dI. IV; J. Lefevre in Flolldria 

Noslra (Antwerpen·Bru seI1959--1960), din. IV en V. en R. van Roosbroeck, Twilllig eeuwclI Vlaalldc· 
rell. Geschiedcnis van Vlaandare" (Hassel l 1972), dl. II , Deze lacune is te verklaren, doordat men met 
Vlaandcrcn het Ncdcrlandslalig decl van Belgic bedoelt. Maar ook Bon Kervyn de Lettenhove. Les 
Huguenots elles Gllellx (J56Q-1585). 'Srugge 1884, din. H1 en IV. noch dezelfde. La Flandre pendant 
les trois ciemiers sillcles(Brugge 1875) voonien in deze lacune. 

S 'Een gocd ovcn:!cht nochtans bij W. Prevenicr. 'Les Etats de Flanclre depui les origines jusqu'en 
1790' in Standen en Landell . XXX III (1965) 15--59. 

b J. Buntinx,Invenraris van het Archie!van de Raad van Vlaanderell (Brussel 1964), p. 6, n. 1. 
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Vlaamse ade\'? Welke 1'01 speelden seculiere en reguliere clerus in deze periode? 
am over de situatie van het 'gewone volk' nog maar te zwijgen ... 

Het gebrek aan voorstudies valt des te meer op, als men rekening houdt met het 
feit dat Vlaanderen zo uitgebreid was. Het omvatte niet aileen het huidige Oost
en West- Vlaanderen, maar ook Frans- en Zeeuws- Vlaanderen 7. Bovendien is het 
duidelijk dat 1576 zich bevindt tussen een reeks revolutionaire fasen. am de plaats 
van de Pacificatie van Gent zeer goed te situeren, zou men eigenlijk moeten be
schikken over een globale studie die de opstandige periode gedurende geruime tijd 
voIgt bvb . van 1566 tot 1585. 

Ons doel is in de eerste plaats, een situatieschets te geven van Vlaanderen in 
1576. Hierbij hoort meer speciaal de Spaanse furie te Aalst en de vergadering van 
de Staten en Vier Leden in september te Gent. am een betel' inzicht te krijgen in 
de achtergrond van de Pacificatie, wordt ook nog de aandacht gevestigd op de 
Unie van Brussel. het Eeuwig Edict en de daarop volgende reacties in Vlaanderen. 

Hierdoor wilden we proberen een antwoord te geven op de vraag of de situatie in 
Vlaanderen de onderhandelingen die in Gent plaatsvonden heeft be'invloed. Ver
deI' is het onze bedoeling om in de al te vage omschrijvingen van de reacties in 
Vlaanderen op de Pacificatie van Gent, enige differentiatie te brengen, door de 
standpunten van enkele sociale groepen door te Iichten. 

II. De situatie in 1576 

Toen op 5 maart 1576 landvoogd Don Luis de Requesens onverwachts stierf. ver
trouwde Filips II het landsbestuur voorlopig toe aan de Raad van State tot hij een 
nieuwe landvoogd zou hebben aangesteld. De Spaanse vorst Iiet dit besluit weten 
aan de Raad van State vanuit Madrid. Hoewel dit op 24 maart gebeurde, bereikte 
dit nieuws de Raad van Vlaanderen te Gent pas op 17 aprilB. 

De komst van de nieuwe landvoogd die zou zorgen voor de lang verwachte paci
ticatie del' Nederlanden, Iiet op zich wachten. Karel Filips van Croy, markies van 
Havre. die in juli 1576 in Brussel terugkeerde na een zending in Spanje, stelde deze 
komst als zeer nabij voor. Filips II Iiet de commissiebriefvan Don Juan, de nieuwe 
landvoogd. slechts op 1 september opstellen. Don Juan bracht deze brieven zelf 
mee naar Luxemburg, waar hij op 3 november aankwam. Het bericht van zijn aan
stelling kwam slechts op 24 november aan bij de Raad van Vlaanderen9 . 

In de periode tussen de dood van Requesens en de aankomst van Don Juan was 
echter zoveel gebeurd dat de volgende jaren hoofdzakelijk moeten gezien worden 
in het licht van wat in deze tussentijdse periode was geschied. Achtereenvolgens 
worden hier nu enkele invloedrijke instanties voorgesteld en prangende problemen 
aangeraakt. De pl'ovinciale justitieraad, de toestand van de Kerk, het economisch 
probleem en de militaire situatie krijgen in deze volgorde een speciale belichting. 

De Raad van Vlaanderen was de provinciale justitieraad, waarlangs de centrali
satie onder Keizer Karel en Filips II werd gestimuleerd. Hij was samengesteld uit 
een voorzitter, acht gewone raadsheren en vier raadsheren commissarissen. De 
vorst was er afzonderlijk vertegenwoordigd door zijn procureur generaa1 en zijn 
advocaat fiscaal. Daarbuiten waren aan de Raad van Vlaanderen een groot aantal 
mensen verbonden in verschillend verband, advocaten, procureurs, deurwaarders, 
boden en nog meer. De vorst plaatste er steeds meer die juristen welke zijn politiek 
gu~stig gezind waren. 

7 'La Flandre Gallicante', nl. Lil1e, Douai en Orchies en ook Doornik en het Doornikse worden cen· 
traal vanuit Brussel bestuurd en verliezen in de XVlde eeuw de band met het graafschap Vlaanderen. 
Aileen op juridisch vlak bleef deze band sterker , 

8 RAG, RV. 734, fO 21 rO, 

9 RAG.RV,734,f093ro -94vo, 

336 



President was op dit ogenblik Willem van Pamele. Hij was de zoon van Adolf 
van Pamele, die onder Keizer Karel in de Collaterale Raden was opgenomen. Wil
lem zelf, zevenenveertig jaar oud, was na een functie als raadslid in de Grote Raad 
van Mechelen begin 1576, tot voorzitter in de Raad van Vlaanderen aangesteld. In 
Gen t werd hij door het volk snel 'jezuiet' genoemd. Zijn broer J aak was op dat 
ogenblik kanunnik van Sint-Donaas te Brugge en werd in 1581 bisschop van Sint
Omaars. Het lijdt geen twijt'el dat Willem een overtuigd koningsgezind en katho
liek voorzitter was 10. 

De vice-president Jacob Hessele, een man van zeventig, stond bekend als een 
streng, principieel katholiek raadslid. Toen Alva de Raad van Beroerten oprichtte 
werd Hessele er lid van. Hij was het trouwens die het vonnis opstelde van Egmont 
en Hoorn. Jacob Hessele was gehuwd met de Friese Jedza van Hoytema, een nicht 
van Viglius van Aytta ll . Na zijn gruwelijke dood in 1578, waarvoor de Gentse Cal
vinisten verantwoordelijk waren, werd in de contra reformatorische periode na de 
veroveringen van Alexander Farnese in Rome aangedrongen op zijn canonisatie. 

Nog andere leden van de Raad van Vlaanderen werden destijds in de Raad van 
Beroerten opgenomen. Zo ondermeer nog Jacob Martens, op dat ogenblik presi
dent van de Raad van Vlaanderen en Jan de la Porte 12 . In de periode 1567-1576 
legde deze Bloedraad een berucht gebleven activiteit aan de dag en bij de perso
neelswisselingen verschijnen nog twee raadsheren uit de Raad van Vlaanderen, n1. 
Lieven Snouck en Joos Jacqueloot l3 , hetgeen erop wijst, dat in Vlaanderen een 
harde kern van koningsgezinde, katholieke raadsheren voorhanden was. 

Op kerkelijk vlak moet vooreerst vermeld worden, dat de eerste bisschop van 
Gent, Cornelis Jansenius, op 11 april 1576 was overleden 14. Hij werd in 1568 onder 
Alva zeIt' als een der laatste bisschoppen sinds de nieuwe bisschoppenindeling 
ge·installeerd. Hierdoor ontstond in deze kritieke situatie een vacature, die des te 
belangrijker was, omdat sinds de nieuwe bisdommenregeling van 1559 aan de bis
schoppen de reformatietaak was opgedragen. Voor Vlaanderen hebben twee bis
schoppen deze taak verdergezet, n1. Maarten van Riethove, bisschop van leper, en 
Remi Drieux, bisschop van Brugge. 

Maalien van Riethove of Rythovius begon zijn kerkelijke loopbaan aan de Leu
vense Universiteit. Bij de oprichting der nieuwe bisdommen werd hij in 1561 de 
eerste bisschop van leper. In 1563 werd hij afgevaardigd naar het Concilie van 
Trente. Op bevel van Alva stond hij in 1568 Lamoraal van Egmont bij in zijn laat
ste ogen b likken. In 1570 zat hij respectievelijk te Mechelen en te Leuven de eerste 
provinciale concilies voor l5 . 

Remi Drieux werd eveneens benoemd tot professor te Leuven; later werd hij op
genomen als raadslid in de Grote Raad te Mechelen. In 1560 werd hij tot bisschop 
benoemd te Leeuwarden. Hij trad er evenwel nooit in functie. Na het overlijden van 
de eerste bisschop van Brugge volgde hij deze in 1569 op16. Samen met zijn Ieper
se collega zette hij zich met veel energie in voor het invoeren van de contra-refor-

10 SA Brugge, Petrus Ie Doux, Levens der Geleerde ende Vermaerde Mannen del' Stad van Brugge, 
Brugge z.j" handschrift, d!. I, pp. 158-159. 

11 E.H. Waterbolk m.m.v. Th.S.H. Bos, Vigliana (Groningen 1975), p. 7. 
12 F. de Potter, Dagbaek van Camelis en Philip van Campene (Gent 1870), p. 101. Zie ook L. de 

Vos, 'Het Proces van Egmont', II, in faarbaek der Zattegemse Culturele Kring, XIX (l974) 69. 
13 Ph. de Kempenaere, Vlaemsche Kramjk af Dagregister van al hetgene gcdenkweerdig voarge

vallen is binnen de stad Gent sedert den 15juli 1566 tat JSjuni 1588, vertaald door PJ. van Male; uitg. 
Ph. Blommaert (Gent 1839), p, 195, 

14 BUG, Hs 159, d!. II, fO 247 vo. De uitvaart had op 8 mei plaats, ibidem, fO 248 vo. 
15 A.C. de Schrevel, in BN, XX (1908--1910) ko!. 725--764. 
16 Bon Kervyn de Volkaersbeke, in BN, VI (1877), ko!. 170-172. Zie verdeI', A.C. de Schrevel, 

'Remi Drieux, eveque de Bruges et les Troubles des Pays-Bas', overdruk (Leuven 1903, 109 bIz.) uit 
Revue d'histaire ecclesiastique 2--4 (l901-1903). 
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matorische besluiten van het Concilie van Trente. Hun ijver voor het katholiek ge
loofen hun aanhankelijkheid jegens de Koning bestemden hen voor, om in Vlaan
deren de spits van de oppositie tegen de Prins te vormen. 
Het verdwijnen van de landvoogd en van verschillende bisschoppen in de bisdom
men del' Nederlanden droeg ertoe bij dat het desintegratieproces van zowel het we
reldlijk als het kerkelijk appal'aat werd versneld. Tel' bevordering van de open bare 
rust en vrede werd daarom de ene pl'ocessie-generaal na de andere georganiseerd. 

Processies- generaal hadden in het verleden ook plaats gehad. N u echter is het 
opvallend dat de Raad van State, maar ook andere instanties in de loop van 1576 
verschillende malen aandringen om dit middel als solidariteitswapen aan te wen
den . Enkele dagen na het overlijden van Requesens werd door gallS de Nederlan
den zo'n processie afgekondigd 17. 

Op 13 september 1576 werd in het kader van de vergadering del' Staten en Vier 
Leden een processie gehouden, die Gent met verstomming sloeg. Zo'n manifestatie 
van solidariteit had men in de laatste vijftig jaar niet meer gezien. Deze processie 
nu werd gehouden op het ogenblik dat deze Statenvergadering moest beslissen of 
zij zich zou aansluiten - en onder welke vorm - bij de Staten van Brabant en 
Henegouwen, die de pacificatie del' Nederlanden zelf wilden bewerken met de ove
rige provincies l8 . Tenslotte werd vanwege de Centrale Regering te Brussel tijdens 
de onderhandelingen die de Pacificatie van Gent voorafgingen op 25 oktober 1576 
aangedrongen op het afsmeken van Gods hulpl9. 
In aansluiting hierop mag vermeld worden, dat op 29 januari 1576 in de parochies 
van het bisdom Mechelen waartoe ook heel wat Vlaamse parochies behoorden. 
werd afgekondigd. dat naal' aanleiding van een jubileum een volle aflaat kon vel'
diend worden 20 . Het jaar 1575 was een heilig jaar en omdat pelgrims uit de Neder
landen wegens de problematische omstandigheden niet gemakkelijk naar Rome 
konden gaan. had kardinaal GranveJle van paus Gregorius XIII de gunst verkre
gen dat men de volle aflaat ook te Mechelen kon verdienen 21 . 

Op het economisch vlak was er ook geen reden tot optimisme. Op het interna
tionaal vlak moet hier het bankroet van Filips II vermeld worden (1 september 
1575)22. Antwerpen wordt als Europees handelscentrum zwaar getroffen 23 . Troe
pen van WiJlem van Oranje kunnen roven en plunderen tot Kallo en Lippel024 . 
Handel met de vijand wordt in Vlaanderen verboden 25 , zodat de Westerschelde 
geen economisch nut meer oplevel't. 

Langs de Noordzee is het al niet betel' gesteld. Zowel aan Oostende als aan 
Duinkerke werd in 1575 een oktrooi toegestaan om zout te zieden, omdat zij sinds 

17 Te Gent gebeurde dit op 18 maar!. Zie BUG. Hs 159, dI.II, to 247 yO. 
18 BUG. Hs 159, dl.lI, to 263 rO-yo. 
19 RAG,RV.734 to 182c11183ro. Val1uitGentyertrokhet bevel op 30 oktober. Te Gent werddeze 

processiecer~1 voonien op 18 november. SAG, reeks 400, 111'. 84, to 164 rO, maar na uitstel pas op 30 no
yem bel' gehouden, ibidem, to 169 va. 

20 Ph. de Kempenaere, o.c., p. 152. Zie voor een ander initiatief. ibidem, p. 163. 
21 P. Fredericq, Codex documelltorum sacratissimal'um illdlllgelltianlm Neerlandicarum ('s-Gra

venhage 1922), pp. 625--627. In juli 1576 kon men de allaat ook verdiencn in Gent, zie Ph. de Kempe
naere. o.c., p. 158. 

22 G. Parker, The Army oJFlaflders a/ld tlte Spanish Road 1567-1659 (Cambridge 1975), p. 235. 
23 H. yan del' Wee. The Growth oj tlte Alltwerp Market afld tlte Europeall Ecoflomy (Den Haag 

1963). dl. II, p. 432. 
24 BUG. Hs 159, dt. II. fO 252 rO. Zie verdeI' (OS 2S4vo, 250 va, 251 rO-vo, 252 vO, 259 rO en 260 yO. 

Vcrgelljk met ARA, PEA, 16833, ongefolieerd. Servaas I'an Steclandt, baljuw van het Land van Waas, 
schrijft op 29 juli 1.576 uil Belselc aan de Raad van St.ate: 'Pour uultant que Ics ennemys tenant serree la 
riviere depui. Chaeflinghe jusqucs Anvers se augmenlcnt de gens ct qu 'iI y a bruict entre eulx (com me 
p8~ espic suis advertil qu'll1. attcndcnt encoires bon nombre d'infanteric pour inyahir Ie pays alentour 

25 RAG, RV, 734, to 5 rO. 
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het begin der troebelen hun visvangst volledig teloor zagen gaan. Om deze reden 
emigreerden heel wat Oostendse ambachtslui26 . Duinkerke wees bij de oktrooi
aanvraag op de voortdurende last van garnizoenen. Ook bleek dat hun vissersvloot 
reeds verkocht was aan Fransen en andere vreemdelingen 27 . Voeg daarbij dat de 
kuststreek begin 1576 door zeer zware stormschade werd getroffen, nadat ditzelf
de gebied nog niet volledig hersteld was van de bekende Allerheiligenvloed in 
157028. 

Bovendien werd Vlaanderen in deze oorlogssituatie beschouwd als de spring
plank om Holland en Zeeland te bevechten. Vanuit Duinkerke vertrokken de oor
logsschepen uit Spanje afkomstig29 . Vanuit Antwerpen vertrokken de schepen 
met de ravitaillering van de soldaten die de opstandige provincies aanvielen. Zowel 
voor het afwerken van de nodige schepen als voor het bemannen ervan werd ook 
ijverig in Vlaanderen gerecruteerd 30 . 

Toen de Vier Leden op 24 november 1575 in tegenwoordigheid van gouverneur 
Jan van Croy bij Requesens waren om op vermindering van de ooriogslasten aan te 
dringen. antwoordde de \andvoogd onder meel': 'Ik ben weI verzekert dat Vlaende
ren aileen machtich es Hollant ende Zeelant te bedwinghen ende tot redene te 
bringhen indien zy tfaict van oorioghe als heurlieden eighen stick wilden ter herte 
nemen'31. 

Met de militaire situatie komt men bij het lastigste probleem. Hoeveel vreemde 
en inheemse soldaten in Vlaanderen aktief waren, valt niet gemakkelijk te zeggen. 
Dank zij de studie van G . Parker is het wei duidelijk dat in de XVII Provincies in 
mei 1576 in totaal51.457 oldaten gelegerd zijn, grosso modo als voIgt verdeeld, bij 
de infanterie: 22.000 lIit de Nederlanden, 21.000 Duitsers en 6.000 Spanjaarden en 
bij de ru iterij : 1500 man 32 . 

Tegenover de monopoliepositie die de vorst gedurende de XVIde eeuw steeds 
had gehad op militair gebied, was sinds het begin van de Opstand verandering ge
komen. Willem van Oranje bezat nu ook geregelde troepen. Door de dood van de 
landvoogd en de zwakheid van de Raad van State waren de vorstelijke troepen ver
stoken van een goede leiding. 

In dit verband betekent 1576 een mijlpaal in de militaire situatie. Daar waar de 
Oorlogsraad te Brussel volledig uit Spanjaarden was samengesteld, wordt door een 
van de eerste resoluties van de Staten-Generaal een Oorlogsraad samengesteld 
met inheemse edelen uit Brabant, Henegouwen en Vlaanderen 33 . 

Hetzelfde schema doet zich voor op het gebied van de troepensterkte. Terwijl in 
het begin van het jaar vijftig duizend soldaten tel' beschikking stonden van de 
vorst, slaagden de Staten-Generaal erin om bij het einde van het jaar veertig dlli-

26 Ed. Vlietinck. CartuLaire d'Ostende (Antwerpen 1910), pp. 27S-282. Wegens het verplaatsen 
van de stapel van wijn en haring kreeg ook Damme een dergelijk oktrooi op 10 maart 1575, cf. E. van
den Bussche. Inventaire des A rchives de l'Etat a Bruges (Brugge 1881). p. 273 nr. 758. 

27 A. Desplanque. Inventaire sommaire des Archives DepartementaLes anterieures a 1790 (Rijsel 
1872). ell. II. p. 261. 

28 M.K.E. Gottschalk. StormvLoeden en rivieroverstromingen ill NederLand (Assen 1975). dl. II. p. 
742-746. 

2<) J. Pot. Het beleg van Zierikzee (Leiden 1925), p. 37. 
30 ARA. PEA. 1707. ongefolieerd. Don Luis de Requesens geeft er uit Antwerpen op 13 januari 

1576 het bevel aan Gent. Brugge. leper. Grevelingen. Duinkerke. Nieuwpoort. Oostende en Siu is dat 
zich bij Juan de Yssunca 'commissaire general des esquippaiges de mer' arbeidskrachten lOuden aan
melden 'et signamment carpentiers et calfateurs de navires'. 

31 SAG, Leden van Vlaanderen, Reeks 92, Bundel6, nr. 10, ongefolieerd. 
32 G. Parker, O.c .. p. 271. Vergelijk oak L.P. Gachard, Correspondance de PhiLippe II sur les 

affaires des Pays-Bas (Brussel. 1858). dl. III , p. 245--247; daaruit blijkt dat men die cijfers moet relati
veren. 

33 N. J apikse, R esolutiiin der Staten Generaal ('s- Gravenhage 1915), ell. I. p. 4 en 82. 
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zend soldaten te lichten zodat zij niet meer hulpeloos stonden tegenover de vom.:- ' 
lijke troepen en ook niet meer afuankelijk tegenover hulp van Holland en Zee
land 34 , 

Wat Vlaanderen betreft. berustte de legerleiding bij de gouverneur. Jan v.a 
Croy. graaf van Roeulx, Zijn vader Adriaan had Vlaanderen onder Karel V jaten ' 
lang al gouverneUl' bestuurd, Jan zelfhad zij n eerste sporen vel'diend bij het On,
derdl'llkken van een opstand in Valenciennes, Het is betekenisvol. dat hij na d~ 

nthoofding van Lamol'aal van Egmont door Alva werd ge'installeerd, Voot lan·, 
van Croy telde a ileen de dienst van de vorst35. 

In Vlaandercn vormden de garnizoenen zoa ls Grevelillgen, Broekburg en Duln- ,', 
kerke reed lang een schakel in de verdedigingsgordel tcgen Frankrijk36 , Vel'der ' '. ~ 
waren daar Rupelmonde waal' de archieven van de graven van Vlaandel'en werden 
bewaal'd37 , Slui en Gent3 . 

Sinds Alva wa de militail'e druk sterk toegenomen. In heel wat steden waar 
vroeger geen tl'oepen lagen. kwam nu een garnizoen . Bovendien werd de belastiog
dl'uk steeds zwaardcr. Wat ergel' is. bij het begin van 1576 kwam de Iichte ruiterij 
in Vlaanderen in opstand 39 . De landvoogd he eft dan op 19 februad don Guila!n 
de St. Clemente aangesteld am de toestand in Vlaanderen tot bedaren te bren
gen40. Slechts na de dood van Requesen heeft de Raad van State deze toestand 
kunnen regelen. Op 19 mei 1576 werd een ol'donnantie uitgevaardigd, waarin de 
goede rde tussen de burgers en de lichte ruiterij werd hel'steld onder voorwaarde . 
van het goed logeren del' troepen, leveringen van kaarscn, havel', hooi, st1'O ... 41, 

De Vier Leden vel'zetten zich hardnekkig tegen de steeds zwaal'dere oorlogspro
blem·en. Wanneel' zij eind 1575 bij de landvoogd met hun klachten vel'schenen, 
wa 'l.ijn anlwoord: 'Nemaer indien ghylieden mainteneert privilegie thebbende 
(sic) van gheene oldaden te logiel'en ofte tonderhoudene ick en weet niet waerop 
ghylieden dselve fondeert; het es my leet, dan my den noot dwind uUeden dit last 
opte legghene'42. 

Later zijn de Vier Leden daarop teruggekeerd, wanneer zij een bede moesten 
toestaan. Te Brussel wel'd hen ten gevolge van zo'n eis op 2 mei 1576 door de Raad 
van State een akte toegekend waarin de belofte werd opgenomen om het land van 

34 AJ. Crosby, Calendar ojState Papers, Foreign series on the reign ojElizabeth 1575-1577 (Lon-
den 1880; Nendeln 1966 reprint). nrs, 112, 113 en 1120. 1121. 

35 M. Baelde, De Collaterale Raden onci£r Karel Ven Filips Jl (1531-1578), Brussel 1965, p, 252, 
36 N. Japikse, o.c., p. 346. 
37 RAG, RV. 734. fO 180 rO en 210 rO-vo• waaruit blijkt, dat de archieven in gevaar komen door 

een aanval van Mondragon. de bevelhebber van het Gentse Spanjaardenkasteel die in 1576 hoofdzake
lijk rond Zierikzee vocht. 

38 Het Spanjaardenkastccl te Gent begon men cnkelc dagen nn de bestramng van Gent (30 april 
1540) op te richlen. er. 1..P. Gaehal'd. Relatiolllies troubles de Ganci SOliS Charles-Quillt <Brussel 1846), 
pp. 98.1 '10. Het wu vOorlaan als dwangburchl funel'ioneren. Voor Gent. Utrecht. Antwcrpcn en rovei!1 
and~re pinal sen in de Nederlanden waren deze bolwerkcn het symbool Villi hun onderwerping aan het 
Spaanse juk . De snelheid waarmee ze vanaf 1577 werden afgebrokcll bewijst hoe gehaal 7i! waren, cr. N, 
Japikse, o.c .• pp. 103. 134,137,373.374. 382,384.387.389-392,413,537, 

39 Commel/taires de BernardiI/o d/! Melldofll, uitg. Colonel Guillaume CDrussel 1863). dI. n, pp. 
367-369, 

40 ARA. PEA, 1707,ongefolieerd. 
41 RAG. RV, 734. fl> 30 rQ- vO. Gegeven te Brussel op 19 mei en in het openbaar consi torle VIII de 

Raad van Vlaandercn te Gent gepubliceerd op 7 juni 1576. Uil enkele dossiers over deze muiterij. nu 
bewanrd ARA. PEA. 16842• ongefoIieerd. kan de ligging van deze troopen als voigt hersteld: in Eeklo. de 
nfdeling van Juan de Falcollctta. in Ransbrook. die van Cami1Io del Monte; in Belie. Pedro de Bustos; (n ' 
Mcrvillc. don Hernando de Toledo; in Armenthlres. don Rodrigo Capatn; in Kortrijk. Conte Curtio'M.f· 
tinengo; in Torhout, de heel' van Moysey; in Geraardsbergen, don Alonso de Vargas; in Deinze, don Pe
dro de Tassis; in Poperinge, Juan Baptista del Monte. 

42 SAG, Leden van Vlaanderen, Reeks 92, Bundel6, 111',10. ongefolieerd, 
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Vlaanderen te ontlasten van Duitse troepen 43 . Vooraleer deze echter weg waren. 
ging nog meer dan een jaar voorbij .... Ook in juli 1576 was de legering van 
vreemde troepen nog tel' sprake gekomen bij een vergadering van de Vier Leden te 
Gent44 . 

Op het einde van het jaar eehter werd weer beroep gedaan op de Staten van 
Vlaanderen om de troepenlast te verzwaren. Deze keer konden zij niet weigeren. 
De Staten-Generaallichtten voetvolk en Vlaanderen had :>:ieh aangesloten bij deze 
vergadering. Aldus moesten zij instaan voor de betaling van zo'n vijfduizend 501-

daten 4S . 

Resumerend kan men zeggen, dat in 1576 Spaanse, Italiaanse, Waalse, Duitse, 
inheemse en Oranjetroepen door Vlaanderen trekken. Snelle veranderingen en 
troepenwisselingen maken de militaire toestand zeer verward. In de periode van de 
Spaanse Furie te Aalst zijn er afzonderlijke lichtingen van troepen. Op 23 septem
ber 1576 vertrokken uit Zeeland de eerste aeht vendels van de Prins naar Gent46 . 

Er zouden er nag volgen. Een garnizoen Oranjetroepen zou bovendien de stad 
Nieuwpoort als verzekeringsplaats toegewezen krijgen 47 . In Dendermonde zaten 
gedurende gans het jaar 1576 Duitse troepen en enkele maanden van 1576 waren 
ook in Ninove Duitse troepen aanwezig48 . Bovendien moet het insehakelen van 
burgerwaehten als een belangrijke maatregel beschouwd worden49 . 

Wanneer men de ganse situatie van Vlaanderen in 1576 overschouwt, valt het op 
dat Gent een centrale positie inneemt. Rier is in het Gravensteen de provinciale 
justitieraad gevestigd, die op regionaal vlak de Collaterale Raden vertegenwoor
digt. Rond het Spanjaardenkasteel wordt hier een grote troepenmacht verzameld. 
In de periode na het overlijden van Requesens neemt Gent de kans waar, om zijn 
rang als eerste lid aile eer aan te doen. Ret verzwakte centraal bestuur bood daar
voor een mooie gelegenheid. Bovendien was Gent de grootste stad in Vlaanderen, 
die zo zwaar onder drllk stand van de muitende soldaten te Aalst. 

Ill. De Spaansejurie teAalst 

De Spaanse furie te Aalst doet de Nederlanden opschrikken. Zij stijgt boven een 
locale rei uit, om in de gezagsloze periode na het overlijden van Requesens, nieuwe 
impulsen te geven aan het verweer tegen de Spaanse agressie. 

Spaanse soldaten komen van Zierikzee en trekken plunderend in de riehting 
van Brussel50 . Vanuit Grimbergen wijken zij afnaar Merchtem en Asse. Zij kun
nen nog vele kanten uitSI . Op 25 juli slaan zij toe te Aalst. Zij zullen er nag blijven 

43 SAG. Stadsresoluties, Reeks 107, nr. 3, fO 83 vO-84 rOo Vergelijk , P. van Duysse en E. de 
Bu ss,her, fnvenlaire ullafYlique des chartres et documents appurtenant aux Archives de fa ville de Galld 
(Gent 1867), p. 467, nr.1329. 

44 BUG, Hs 159, dl. ll, fO 253 1'0. 

45 Er is sprake van een regiment van elf vendels van 200 man onder Pontus de Noyel1es, heer van 
BOllI'S, van een regiment van tien vendels onder Jan van Croy, van ISO man voetvolk in Sint-Omaars on
der Filips van Lievin, heer van Licques en van eenzelfde aantal onder de heel' van Berry. ARA, Den 
Haag, Collectie Musschenbroeck, nr. 3, fO IOOv0-101 rOo Zie Verslagen amtrellt 's Rijks Oude Arch ie
ven XL V (1922), d1. I, p. 103: Acta Statuum Belgii. Deze collectie werd aangelegd door Guilielmus Vale
rius, afgevaardigde te Brussel vanwege de Vlaamse clerus. Zie voor de militaire aspecten, FJ.G. ten Raa 
en F, de Bas, Het Staatsche Leger(Breda 1911), p. 87-88. 

46 G. Groen van Prinsterer, Archives au carrespandance ineciite de La maisoll d'Orange-Nassou 
(Leiden 1838), Iste reeks, dl. V, p. 451. 

47 1. Diegerick, 'Documents concernant la Pacification de Gand qui se trouvent aux archives 
communales de la ville d'Ypres', in BCRH, XLV (1876) 422--423. 

48 BUG, Hs 159, dl. II, fO 248 vo en 261 vO. 
49 SAG, Stadsresoluties, Reeks 107, nr. 3, fO 31 rO-vo. 
50 Memoires de Frederic Perrenat, sieur de Champagney, uitg. A.L.P. de Robaulx de Soumoy 

(Brussel 1860), p. 337. 
51 ARA, PEA, 1711 3, ongefolieerd. De Raad van State verwittigt aldus op 23 juli de steden Aalst, 

Geraardsbergen, Gent en Edingen. Vergelijk RAG, RV, 734, fO 39 rOo 
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tot 3 november 1576 wanneer zij zich aansluiten bij de troepen in Antwerpen52~ 
In elk geval he eft de furie van Aalst een ware psychose verwekt. Op 26 juli 1576 

heeft de Raad van State de Spaanse muiters een eerste maal rebellen genoemd van 
de koninklijke majesteit. Zij moesten ook als dusdanig behandeld worden53. De 
Staten van Brabant gingen over tot het lichten van troepen en riepen weldra met 
Henegouwen en later Vlaanderen en de overige provincies de Staten Generaal sa
men. 

In Vlaanderen had gouverneur Jan van Croy op dit ogenblik tien vendels ter be
schikking, zoals dat van ouds gebruikelijk was. Daarbij beschikte hij over de hon
derd man lichte ruiterij onder kapitein Voisin. Met medeweten van de Raad van 
State werden door Jan van Croy in deze periode een elftal compagnien gelicht in 
Vlaanderen. Gent, Brugge, leper en het Brugse Vrije stonden respectievelijk voor 
drie, drie, twee en drie compagnieen in54 . 

In Gent geeft de Spaanse furie bovendien aanleiding tot volgende maatregelen. 
Aan omliggende gebieden nl. Aalst, Dendermonde, Geraardsbergen, Ninove en het 
Land van Waas wordt een verzoek gericht om snel inlichtingen door te geven. 
Bruggen moeten afgebroken. Schepen op de Schelde tussen Dendermonde en 
Gent moeten tot zinken gebracht of verlegd. Buspoeder moet gekocht. De stad 
moet worden versterkt55 . De kasselrij van de Oudburg werd door schepenen van 
de Keure te Gent uitgenodigd, om in een vergadering de meest dringende agenda
punten te bespreken. De mannen van de Oudburg vonden het raadzaam, om na 
afloop van het onderhoud de Raad van Vlaanderen te raadplegen 'versouckende 
advys om niet begrepen te zyne'. Aldus werd ook in de Oudburg het bevel gegeven, 
om in aile parochies de bruggen af te breken en tevens om 'de ghemeene insetene 
te houdene in de wapene'56. In Oudenaarde licht men dadelijk honderd solda
ten 57 . 

In Kortrijk houden sinds de inname van Aalst tot 29 augustus 1576 twintig ge
zellen van de kruisboog en veertig gezellen van de drie andere prinselijke gild en de 
wacht aan de poorten der stad58 . In Dendermonde gaan de 'Duitse' troepen mui
ten 'midts het innemen vander stede van Aalst'59. Vele Aalstenaren vluchten naar 
Geraardsbergen60 . In leper stuurt men een afvaardiging om toezicht te houden op 
de Leiebruggen, als men het bericht krijgt dat de Spanjaarden zich bij de rebellen 
in Aalst willen aansluiten 61 . 

Wanneer de Spanjaarden slechts enkele dagen in Aalst zijn, ontstaan troepen
concentraties rond Liedekerke62 . Ook Jan van Croy, gouverneur van Vlaanderen 
bevind t zich daar eind juli63 . Hierdoor worden de Spanjaarden vrijwel verhinderd 
om naar Brussel te trekken waar de Raad van State de richtlijnen voor de troepen
bewegingen onderschrijft. Om te vermijden dat de Spanjaarden andere plaatsen in 
Vlaanderen aanvallen, stuurt de Raad van State op 25 juli een brief aan de stad 
Gent, waarbij gevraagd wordt dat de troepen van Jan van Croy, van de heel' van 
Ongnies en van Jan van Sint-Omaars, heer van Moerbeke in Gent zouden gelegerd 

52 ARA. RK. 31558, fO 20vu-2Iro. 
S3 SAG. Stadsresoluties. Reeks 107. nr. 3. fO 35 rO-vO. 
54 SAG. Minuut van de Collatie van 12 december 1576. Reeks 120. nr. 2. 
55 SAG. Stadsresoluties. Reeks 107. nr. 3, fO 31 rO- 35 rD. 
56 RAG. Oudburg, 153, fO 107 rO-vo, zonder datum. Zie ook 108 vO en III rD. 
57 ARA. RK, 31870, fO 61 rO sqq. 
58 ARA. RK, 33320, fO 135 rD. 
59 ARA. RK, 38119, fO 50 rD. 
60 ARA, RK, 35289, fO 70 VO, 
61 ARA. RK. 44378. fO S5 yO. 
62 BUG, Hs 159, dl. II , fO 259 yO. 
63 RAG, RV, 734, fO 62 rO en BUG, Hs 159, dl. II, fO 255 yO. 
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worden M . De Vier Leden worden op 13 augustus verzocht voor de betaling ervan 
in te staan 65. 

Gent zou vast en zeker een aanlokkelijke buit betekend hebben. In het Span
jaardenkasteel zaten bevriende troepen en langs deze kant van de stad kon men 
ongehinderd binnenvallen66 . In 1540 had Keizer Karel heel wat torens rond de 
stad laten atbreken. Een Spaanse furie he eft in Gent niet plaats gehad, maar zelfs 
tot het midden van de maand september bleven de kansen op succes reeel voor de 
Spaanse muiters. 

De hachelijke toestand blijkt ook uit een briefvan de president van de Raad van 
Vlaanderen aan de Raad van State. Op 22 september 1576 noteert hij dat de situ
atie te Gent door de vijandigheid van het kasteel en door het naderen van de troe
pen van Aalst uiterst kritiek is 'de sorte que ce pays a plustot besoing de l'ayde et 
secours de ceuIx de Brabant et Haynault que de reciprocque et sy aultrement n'y 
soit pourveu viennent a craindre de grands inconveniens .. .'67. Wegens de kritieke 
situatie vluchtte Pieter De Bevere, raadsheer in de Raad van Vlaanderen, uit Gent 
op 19 september 157668 . 

Vanuit Aalst werden vier aanvallen ondernomen op Melle tot vlakbij de stad 
Gent69. Een stroopt.ocht 11aa1' Affligem heeft plaats70 , een 1'ooftocht naar Uitber 
gen71, een aanva l in de richting van Scheldewindeke en Zonnegem72 en een toch t 
naar Dendermonde73 . Wanneer dan de verded iging van het gebied tussen Aalst en 
Gent wordt geregeld op bet einde van september door het instellen van de klokslag 
en door het bewapenen van burgers74 , gaan de Spaanse muiters uit Aalst nog over 
tot de verbranding van Herzele75 en de brandschatting van Sint-Lievens-Houtem 
en Geraardsbergen in de maand oktober76 . De in september genomen maatrege
len besche1'mden aileen Gent zodat de Spanjaal'den hun buit in een andere rich
ting moesten zoeken, wat ook gebeurde. 

Uit wat voorafgaat blijkt, dat B1'ussel by de onvel'wachte aanval improviserend 
moest te werk gaan en dat Gent op provinciaal niveau hetzelfde moest doen. Van 
een militair plan om gezamenlijk het geteisterdc gebied af te bakenen kan men 
niet spreken. Doordat de provinciale raad te Gent eel'st instructies nodig had van
uit Brus el door de ontreddering van de postdiensten waal'door boden een grote 
omweg l110esten maken om Aalst te vermijden op hun tocht naa1' BrusseL. werdhet 
ad ministratieve werk van de Raad van Vlaanderen ondoeitreffend. 

Op 2 oktober 1576 richt de Raad van State een brief aan de Raad van Vlaande
ren waarin volgende passage in dit verband zeker belangrijk is: 'Reste que vous 
tenez la bonne main vel'S Mons. Ie Conte du RoeuIx qu'il y procede de plus de 
pouIsse et de vivacite qu'i! n'a monstre jusques a present combien qu'il en ait este 

64 SAG. Stadsresoluties, Reeks 107, nr. 3, fO 36 yO. 
6S SAG. Stadsresoluties, Reeks 107, nr. 3, fO 116 yO -117 yO. 
66 RAG, RV, 734, fO 44 rO-yO, waar de Raad van Vlaanderen ook aandringt op het afwenden van 

de Spaanse muiters en waar wordt gewezen op het gebrek aan artillerie in Gent. 
67 ARA, PEA, 16843, ongefolieerd. 
68 RAG, RV, 734, fO 120 rO-121ro, 
69 BUG, Hs 159. dl. II. fO 256ro (30 ju!i); f0264ro (15 september); fO 275 yO (8 oktober) en fO 279 rO 

(J 6 oktober), 
70 BUG, Hs.159. dl. II. fO 263 yO (begin september). 
71 BUG, Hs 159. dl.lI. fO 263 yO (14--15 september). 
72 BUG, Hs 159, dl. II, fO 264 rO (16 september). 
73 ARA.RK.43831,fO 15vO. 
74 RAG.RV, 734.fO 125ro -126ro. 
75 ARA, RK , 35389, FO 42 yO. Vergelijk met BUG. Hs 159.d1. I1 , fO 282 vo. 
76 BUG, Hs 159.dI.1I. 1'0280 yO-281 rO. Vergelijk mel ARA. PEA, 1711 3, ongefolieerd ECIl brief 

van de magislraat van Gernardsbergen, gedateerd 20 oktober. reeds gepubliceerd bij Ch. Piot. Corrr!s' 
pOl/dal/ce drl Cardillal de Grallvelle /565-/583 (Brussel 1887). dl. V I, pp. 409-470. Een tweede brief, 
gedalecrd 23 oktobcr, word! in hc!zelfde werk afgedrukt, pp. 475-476. 
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enhort€: par pluisieurs lettres· 77 . Deze klacht komt wonderwel overeen met de me
ning die het 'gewone volk ' tc Gent over de houding van de gouverneur had 7 . 
Wanl1 er Antoon an Gongni • heel' van Vendegise au Bois. maar chalk van het 
karnp met zijn collega, Lou i de Blois, heel' van Treslong, attilleriemeester . op 6 
oktober uit Gent naar de Raad van State schl'ijven dat Jan van roy van heel goede 
wil i. . dan i het zeer vl'eernd dat zij aileen aan de betrokkene en aan de hoogbal
jU\ van Gent. -erdinand de la BaHe, om inlichtingeo vroegen over de klacht. Deze 
twee hcrcn zouden de aller laat ten zijn om het tegendeel te beweren79 . 

IV. De vergadering del' Staten en Vier Leden van Vlaanderen te Gent 

Begin september had te Brussel de arrestatie plaats van de meeste leden van de 
Raad van State. Op 7 september komen Meester Adriaan Schutteput en Kristoffel 
Roels. ad vocaten in de Raad van Brabant. bij de stadsmagistraat te Gen t de uitno
diging van de Staten van Brabant, gedateerd op 6 september. aanbieden. Daarin 
wordt gevraagd deel te nemen aan een Staten-GeneraaI80 . Op 8 september zijn de 
advocaten in Brugge81 en op diezelfde dag komen te Gent afgevaardigden van de 
Staten van Henegouwen met hun verzoek, eveneens gedateerd op 6 september 
aan 82 . 

Op 9 september is er een vergadering in het IlUis van Jan van Croy, waarna de 
beslissing valt de Staten en de Vier Leden te doen samenkomen te Gent op 14 sep
tember. Op 15 september zouden zij in een vergadering beslissen over het behoud 
van de godsdienst, over gehoorzaamheid aan de koning en over de welvaati van de 
gemeente83 . Diezelfde dag nog roept de Raad van Vlaanderen de betrokkenen 
opB4. 

Op 10 september komt Jan van Witthem, heer van Berselle met een professor 
van Leuven. Zwerius Scutteputte, advocaat van de Kanselarij van Brabant, met 
meester Arend Roellins, advocaat van de Staten van Zeeland, een uitnodiging aan
bieden om naar Brussel te komen85 . Op 11 september vragen de Vier Leden de 
toelating om naar Brussel te vertrekken bij de afgevaardigden van Brabant en He
negouwen. Zij willen er enkelluisteren en rapport doen. De gouverneur van Vlaan
deren had reeds zijn instemming gegeven, maar wanneer zij het advies vragen van 
de Raad van Vlaanderen, blijkt dat deze nog niet officieel isillgelicht over de sa
menroeping van de Sti!ten-GeneraaI86. Op de volgende dag. 12 september, stemt 
de Raad van Vlaanderen eveneens in met het vertrek van de delegatie uit Vlaande
reno Er wordt echter gevraagd aileen te rapporteren en verder aan te dringen op de 

77 RAG. RV 178, ongetolieerd. 
78 BUG. Hs 159. dl.ll. tD 2571'0.260 vO• 272 1'0, 274 vo. Vel'gelijk B. de Jonghe, Gh endfsche Ge

:;chiedellissell offe Chrollzjcke vande beroerfen ell ketterzje binl1en ell omtrent de sf ad Ghent sedcr/ hel 
jaar 1566 lot h(!tjael' 1585 (Gent 1752). dl. I. pp . 259, 265. 266 en 272. 

79 ARA . PEA , 16 44,ongc(0Iieerd. De slechte organisatie in het kamp Ie Gent blijkt uit cen schrij· 
ven Y(ln de Rand van Vlnnndcren aan de Raad van State gerlateerd 29 september. RAG. RV. 734. CO 140 
rO-vo. Bijn6 een l110and latcr sehrijven de ondel'handelaars vonwcgc de Stnten-Generaal (e Gent het
zclfde ann de Staten-Gelleraal. ARA. Den Haag, Collectic Mussell nbrocck: Acta Slatuum Bclgii. dl.1. 
1"0 91 yo: 20 oktober 1576. 

80 SAG. Stadsresoluties. Reeks 107. nr. 3, fO 48 1'0. 
81 SA Brugge. Stadsresoluties 1575-1585. nr. 158. fO 39 I'D. 

82 SAG , Stadsresoluties, Reeks 107, nl'. 3. fO 48 1'0. 
8) BUG.HsI59.dI.II,f0262ro-263vo. 
84 RAG. RV. 734. fO 1081'0 en 109 rOo 

8S SAG, Stadsresolulies. Reeks 107, nr. 3. fO SO 1'0. De professor is wellicht Elbertus Leoninus. J. 
Roclink. Eell hondel'dlat brieven uit de cul1'espondentie van Etber/lls Leoninus (Amsterdam 1946), p. 
51 . sluit dit niet uit. 

86 RAG.RV,734.tDll0\'o. 
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vrijlating van de gevangen genomen leden van de Raad van Stateli7 . 

Ondertussen maakten de delegaties van clerus, adel, Vier Leden, subalterne ste· 
den en kasselrijen zich klaar om op 14 september in Gent aanwezig te zijn. Daar 
zou de volgende dag het stand punt bepaald worden. waardoor Vlaanderen zich 
zou uitspreken over zijn visie op de pacificatie del' Nederlanden. Met welke bedoe· 
ling elk del' genoemde groepen zich naal' Gent begaf. blijkt uit de volmacht die aan 
elke afvaardiging werd gegeven. Zo mochten de afgevaardigden van de stad Kort· 
rijk beslissen over de punten vermeld in de uitnodiging van 9 september en ook 
over wat zou worden voorgesteld op voorwaarde dat afgevaardigden van andere 
steden een gelijke volmacht hadden, 'zulcx als de voornoemde ghedeputeerde de· 
ser stede bevinden zullen in quyctenesse van huerIieder eede tot consel'vatie vande 
catolycke religie vanden dienst vanden Majesteyt ende tot welvaeren vande ghe· 
meente den ghemeenen lande te behoorene'88. 

Oostende vaardigde griffier Nicasius Le Roy af. Meester Gillis Wyts, pensionaris 
del' stad Brugge, en Jan Breydel. schepen van de stad Brugge, vroegen hem in 
Gent. welk advies Oostende te geven had in de huidige omstandigheden. Le Roy 
antwoordde dat hij niet gemachtigd was om hierop een antwoord te geven. Hem 
was aileen opgedragen te luisteren en rapport te doen 'om daer o.p breeder te letten 
ten fijne van naermaels jeghens zijne Majesteyt nyet begrepen te zijne midts dat 
eell zaecke was van grooter ghewichte'. Ook Veurne en Duinkerke legden een ge· 
rijke vel'klaring af. De afgevaardigde van Oostende heeft aan geen andere bespre· 
kingen meer deelgenomen en was ook niet aanwezig bij de verkiezing van de afge· 
vaardigden. di.e men naar Brllssel zou sturen 89 . De kasselrij van de Oudburg be· 
loot de baljuws van de vier roeden samen met drie leenmannen af te vaal'digen. 

Zij mochten met de andere opgeroepen afgevaardigden beraadslagen. Nochtans 
werd hen opgedragen, 'daerinne te volghene het ganse advys en de paliye zo van 
myne heeren vanden Rade in Vlaenderen, de Vier Leden slandts, prelaten ofte 
edele vanden lande ende gl'aefscepe van Vlaenderen'. Boveodien moe (cn zij crop 
letten - voor lover dat onder die vool'waarden nodig wa -. dat geooemd advies 
niet in tegenspraak was met bet behoud van de katholieke godsdienst. met he! ge· 
zag van de vorst en met de welvaart van het land. Heel speciaal werd er vermeld. 
dat zij I elating hadden 'te consenteren iot uLltzegghen van aile vl'emdelinf;!hen '90. 

Enerzijds mag daaruit besloten worden dat velschillende deelnemers aan deze 
statenvergaderiBg te Gent een afwachtende houding aannamen. Anderzijds is het 
zeker dat men zich weI bewust was, dat de houding in deze omstandigheden aan· 
genomen. vroeg oflaat zou geevalueerd worden. Van een enthousiaste aanpak met 
het oog op het verdrijven der Spanjaarden of op een escalatie van revolutionaire 
mechanismen is weinig te merken. Integendeel. aan de autoriteit van de koning en 
aan de trouw aan het katholiek geloofwordt geenszins getornd. 

Op 15 september wordt te Gent alarm geslagen. De voorziene vergadering moet 
uitgesteld worden want de Spaanse muiters uit AaIst staan voor Melle 91 . Op zon· 
dag 16 september worden dan de voornaamste beslissingen genomen 92 . Jan van 

87 RAG.RV.734.fOlI1rO-yO. 
88 SA Kortrijk. Register van notabele. nr . 1996. fO 9 rOo 
89 ARA . RK.37399.f064ro. 
90 RAG. Oudburg. 153. fO 121 vO-122 rO. 
91 BUG. Hs 159. d1. II. fO 264 rOo 
n RAG. RV. 734. fO 114 rO-11 5 rO: resolutie der Vier Leden; fO 116 rO-117 rU : resolutle clerus: IU 

118 0 -119 rO: resolutie adel met gemeenschappelijke verklaring van clerus en ade1: al deze stukken zijn 
afschriften. Dezelfde stukken zijn ook overgeschreven in SAG. stadsresoluties. reeks 107. nr. 3. fO 55 
rO-56 yO. waar bovendien het standpunt der subalterne steden en kasselrijen. Het origineel van de reo 
soluties der adel in SAG. Leden. Reeks 92. bundel 7. nr. 7. Voor dit laatste document en de verklaring 
der Vier Leden. zie E. Poullet. 'Quelques documents sur la revolution du seizieme siecle '. in BCRH. XLV 
(1876). pp. 327-329. 
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Croy deed de propositie, die men tot volgende punten kan herleiden. In een eerste 
punt werd herinnerd aan de Unie van 1548. Dit betekende: de Nederlanden een in 
de Bourgondische Kreits. Het impliceerde meteen, dat de opstandige gewesten 
hun godsdienst moesten opgeven. Volgens een tweede punt moesten de Spanjaar
den hun soldij krijgen en dan het land uit. Een derde resolutiepunt bestond erin, 
dat men een afvaardiging van Vlaanderen naar Brussel zou zenden. Tenslotte wil
de men terugkeren naar de situatie zoals ten tijde van Karel V. Hierbij werd opge
merkt dat Holland en Zeeland tot vrede zouden gebracht worden en dat de gevan
genname der Raad van Stateleden moest afgekeurd worden. 

De Vier Leden keurden de voorstellen van de gouverneur goed93 . Adel en gees
telijkheid hadden aanmerkingen op de geciteerde tekst. De c1erus meende in eer
ste instantie dat men een verzoek moest rich ten tot de paus zowel als tot de koning, 
waarin aanhankelijkheid aan elk van beiden met klem werd bevestigd . Punt 1 
werd goedgekeurd. Punt 2 eveneens, met dien verstande dat wanneer de Spanjaar
den en andere vreemdelingen niet buiten wilden, dat dan het placcaat van 26 juli 
1576 moest toegepast 94 . Punt 4 werd duidelijk opgevat als eell terugkeer van Hol
land en Zeeland tot de katholieke godsdienst en tot gehoorzaamheid aan de ko
ning. Bovendien moest een vrede de goedkeuring van Filips II genieten. Bij punt 4 
werd ook genoteerd, dat de gevangenname volstrekt moest afgekeurd worden en 
een eis tot vrijlatillg van de gevangen leden van de Raad van State moest gesteld. 

Wat punt 3 betrof. daarvoor stelde men lla de middag op een afzonderlijke ver
gadering van de c\erus in het huis van de abt van Ninove te Gent volgende afge
vaardigden aan: Michael van Male, abt van Ninove en magister Willem del Yael 
licentiaat in de rechten, kanunnik van Sint-Baafs en zegelaar van het geestelijk 
hof. De c1erus gafbeide afgevaardigden de beperking mee dat zij zich niet zouden 
mengen in debatten over wapenfeiten, oorlogsaangelegenheden en punten die met 
hun status niet pasten 9S. 

De adel stemde ook in met de mening der Vier Leden. Zij machtigden de afge
vaardigden om met de andere Staten over de aangenomen puntell te beslissen. Zij 
vroegen de Vier Leden een raad aan te steIlen, die gekozen door de Staten in over
leg met de gouverneur en met toevoeging van de Raad van Vlaanderen de moei
lijkheden zou oplossen die zich voordoen en die de brieven zou beantwoorden van 
de afgevaardigden te Brussel. De leden van deze Raad zowel als de afgevaardigden 
te BrusseI zouden betaald worden op kosten van de generaliteit van Vlaanderen%. 

Op 17 september werd door c1erus en adeI gezamenIijk nog een aparte nota 
goedgekeurd, waarin op instigatie van de c1erus werd voorgesteld dat iemand naar 
paus Gregorius XIII zou worden gestuurd om de verkeerde indruk te ontzenuwen 

93 De resolutie del' Vier Leden werd ondertekend door J. Borluut (Gent), G. Wyts (Brugge), W. 
Kaingnaert (leper) en A. de Meetkercke (Brugse Vrije). 

94 Bedoeld wordt het eeF&fe placcaat, waardoor de Raad van State de Spanjaarden rebellen noemt 
en waarin is aangeduid dat zij als dusdanig moeten behandeld worden. 

9S Een minder goede uitgave van de Latijnse tekst werd bezorgd door A.C. de Schrevel. 'Rem i 
Drieux' (zie noot 16), pp. 12-13. 

96 Volgende heron ondertekenden : lan van Croy, graaf van Roeulx, gouverneur van Vlaanderen; 
Filips van Lalaing. gouverneur en hoogbaljuw van Henegouwen en luitenant·generaal van FiJips van 
Croy, hertog van Aarschol , in wiens naam hij kwnm; Filips van Ongnies, hoogbaljuw van Brugge; Ferdi· 
nand de la Barre. hoogbaljuw van Gent; Frans Schoutcet, hoogbalJuw van Kortrijk; loris van Montmo
rency. heer van Croiselles en Frans van Halewyn. hoogbaljuw van Oudenaarde. De aandacht wordt ook 
gevestigd op een lacune in het archiefonderzoek, nl. de betalingen die door de Staten van Vlaanderen 
werden gedaan. Behalve de reeds vermelde posten uit die rekening kan men nog rekening houden met 
de inhoud van een afschrift. waarin Jan de Pennants een bevel van de Staten·Generaal, door Cornelius 
Weelemans ondertekend op S november, authentiseert. In dit bevel wordt aan de tresorier van de Vier 
Leden van Vlaanderen gevraagd. om aan de afgevaardigden voor de Pacificatie te Gent het geld te geven 
'pour _messagiers et aujres occurences'. Men zou de sgm mogen inbrengen in de bedragen, die voor de 
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als zou Vlaanderen ketters zijn geworden. Volgens hen waren aile staten van 
Vlaanderen bereid er een plechtige eed op te zweren, dat zij paus en koning de ver
schuldigde gehoorzaamheid wilden betuigen. Dat de Vier Leden zich bij deze re
solutie niet hebben aangesloten. is weI zeer merkwaardig met het oog op de verde
re evolutie97 . 

Als laatste stem in het debat kwam de mening van de subalterne steden en kas
selrijen. Zij sloten zich onvool'waardelijk bij de mening De instructie VOOI' de de
legatie van Vlaanderen werd op 19 september opgesteld. Met het oog op de pacifi
catie del' Nederlanden stond er vermeld. dat men zo snel mogelijk aall de bespre
kingen moest beginnen ell er werd voorgesteld de teksten van Breda te herne
men 99 . De volgende dag vel'trokken de afgevaardigden via Oudenaarde. Ath, 
Edingen naar Brussel. Op 22 september kwamen de Vlaamse afgevaardigden, 
vanaf Edingen geescorteerd door zestig ruiters, in Brussel aan. am drie uur wer
den zij er op het stadhuis ontvangen 100. 

In een toespraak werden zij bedankt voor hun komst en er werd op gewezen, dat 
de twee voornaamste redenen voor de actie van de Staten van Brabant waren: 'De 
pacificatie van desen landen met die van Rollant ende Zeelant, ende dandere tver
trecken vanden Spaensche crychsvolcke uut den lande van herrewaertsovere'. Men 
moest de Unie van 1548 goed in acht nemen om het gestelde doel te bereiken. Ret 
punt dat men als vanzelfsprekend stelde, formuleerde men aldus: 'wei verstaende 
dat in als onderhouden werde de eere Godts de Religie Catholic que Romaine ende 
de onderdanicheyt die de onderzaten de Conincklijke Majesteyt schuldich zijn en
de de privilegien vanden lande'lOl. 

V. De pacificatie van Gent in Vlaanderen 

Voor een goed begrip van de Pacificatie moet men vooreerst wijzen op de escalatie 
van de oorlogsactiviteiten te Gent in de maanden september en oktober. Sinds de 
zoeven besproken vergadering werden rond het Spanjaardenkasteel steeds meer 
troepen samengetrokken en het zag er naar uit, dat men rekening moest houden 
met een militaire krachtmeting. Verder werden van aile kanten pioniers naar Gent 
gestuurd l02 . Dezen moesten ervoor zorgen dat heel wat karweien met het oog op 
een belegering snel werden opgeknapt. Van Spaanse zijde voelde men zich langza
merhand in het nauw gedreven. Daarom begonnen zij ook op de stad te schieten 
op 18 septem ber. 

Ten gevolge van het gevaar deed men de missen in de Sint-Baafskathedraal 

huidige oOTlog waren gebruikt, ARA, PEA, 16844, ongefolieerd. 
97 In het aandringen op de eed van trouw aan het katholiek geloof mag men de invloed zien van 

Maarten van Riethove. die na de Pacificatie van Gent en de Unie van Brussel nog krachtiger op deze ge· 
Inofsbcvcstiging zal wijzen, d. P.F.x. de Ram, 'Documents Telatit's a la Pacification de Gand de 1576', 
in BCRH, XIV (1848) 8-16. 

98 SAG, Stadsresoluties, Reeks 107, nr. 3, fO 56 va. 
99 SAG, Stadsresoluties, Reeks 107, nr. 3, fO 56 vO-57 rO, waar bovendien blijkt dat de volmacht 

aan de afgevaardigden van Vlaanderen gegeven, onvoldoende werd geacht te Brussel. De Vier Leden ga
ven vervolgens uitgebreider volmacht, zodat men te Brussel niet tel kens verplicht was zich opnieuw in 
verbinding te stellen met de opdrachtgevers in Vlaanderen. 

100 ARA, Den Haag, Collectie Musschenbroeck: Acta Statuum Belgii, dl. 1. fO 22 rO-22 vo. Wat de 
lijst der afgevaardigden betreft. zie N. Japikse, o.c .• p. 2. Opgemerkt dient Ie worden. dat deze delegatie 
niet permanent is en dat Lodewijk Luucx. heer van Zwevezele komt in naam van de subalterne steden, 
terwijl Hector van de Woestyne, heer van Beselare. vanwege de kasselrijen word! afgevanrdigd 'Arthur 
de Ghistelles' zou men eerder bij de adel verwachten. Trouwens stuurden de Vier Leden Willem Keing
naert, pensionaris in leper, naar Brussel. SAG, Stadsreso\uties, Reeks 107, nr. 3, fO 57 rOo 

101 ARA, Den Haag, Collectie Musschenbroeck: Acta Statuum Belgii, dl. I, fO 22 vO-23 rOo 
102 RAG, Oudburg, 153, fO l2:tyo. 
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voortaan in de crypte doorgaan 103. De Sint-JorisgiJde kreeg van de stad Gent een 
bed rag voor schade, toegebracht aan 'tschailde dach van de Capelle ende andre 
daecken vanden huisaigen vanden zelven hove'104. De abdis van het klooster van 
de H. Clara achter de Vrijdagmarkt kreeg van de stad een vergoeding voor de 
schade 'toeghecommen byden ghescutte uuten casteele deser stede duel' de gere
bellerde Spaengiaerden'105. Jan Pypelare, leidekker van St. Baafskathedraal werd 
speciaal vergoed, omdat hij 'de groote sticken vande lysten die inde goten laghen 
de we1cke afgheschoten waren uut den casteele vanden ghevele vande cruuskercke' 
had weggehaald lO6 . 
De beschieting van de stad door de Spanjaarden noopte de magistraat weldra tot 
het voeren van onderhandelingen met het nieuwe kasteel. Begin oktober keerde 
een delegatie echter van een kale reis terug lO7 . De Spanjaarden schaarden zich 
achter Jeronimo de Roda l08 . Deze had zich reeds in de maand september uitge
roepen als de enige geldige vertegenwoordiger van Filips II. Vanuit het Spanjaar
denkasteel te Antwerpen voerde hij oppositie tegen de anti-Spaanse maatregelen 
die in Brussel werden genomen sinds september 1576109. Besprekingen voeren was 
dus een vruchteloze onderneming. Uiteindelijk capituleerden de Spanjaarden pas 
op II novemberllO. In elk geval is het duidelijk, dat in de loop van de maand okto
ber de vijandigheid der Spanjaarden zwaarder dan ooit woog op de stad Gent. 

Met het oog nu op de vredesonderhandelingen te Gent werden vanwege Vlaan
deren volgende afgevaardigden aangeduid: Guislain de Temmerman, abt van 
Sint- Pieters naast Gent of Bucho Aytta, aartsdiaken van leper, neef van Viglius, 
proost van Sint- Baafs, als lid van de geestelijkheid Ill. Frans van Halewyn, heer 
van Zwevegem, was de kandidaat voor de adel , en voor de Vier Leden: Pieter De 
Bevere of Joos Hu usman: beiden raadsleden in de Raad van Vlaanderen 112. De af
vaardiging telt dus een lid van de clerus, een van de adel en men verwacht dus ook 
een lid van de Vier Leden1l3 . 

Wanneer men Pieter De Bevere onder deze afvaardiging vermeld ziet, moet men 
dit vreemd vinden, als men rekening houdt met de volgende redenering, die door 
de Raad van Vlaanderen zelfwerd opgebouwd. Een lid van de Raad van Vlaande
ren staat in dienst van de koning. Werkt hij mee aan een of andere taak, dan im
pliceert dit de goedkeuring van de Raad van Vlaanderen en wordt het resultaat 
gezien als bereikt met instemming van die Raad. Op basis van deze redenering 
mocht dezelfde meester Pieter De Ilevere niet als griffier optreden van de Staten 
van Vlaanderen en van Jan van Croy, graafvan Roeulx. Men moet het vreemd vin
den, dat de Raad van Vlaanderen laatstgenoemde redenering opbouwde in sep
tember 1576 en dat daarvan zou worden afgeweken in oktober van hetzelfde 
jaarl14. 

103 Ph. de Kempenaere, a.c., p.169. 
104 SAG, Stadsrekening 1577-1578, Reeks 400 nr. 85, fD 222 yO. 
105 SAG, Stadsrekening 1576-1577, Reeks 400, nr. 84, fD 180 yO. VerdeI' blijkt, fD 182 yO, dat in 

Gent 00 rechtspraak in deze tijd werd opgeschort. Oit wordt bevestigd door F. van Campen, die beweert 
dat oak de Raad van Vlaanderen haar activiteit schorste. Zie Ph. de Kempenaere, a.c., p. 170. 

106 RAG, Bisdom, Inventaris M. Gysseling, K. 69, fD 36 rOo 

107 BUG, Hs 159, dl. II, fD 272 vO. 

108 E. Poullet, 'Quelques documents sur la revolution du seizieme siecle', in BCRH, XLV (1876) 
331-332. 

109 M. Baelde, a.c., p. 301. 
110 Memorieboek derstad Ghent van 'tl. 1301 tot 1793(Gent 1854), dl . III , pp. 26--27. 
111 Guislain de Temmerman ondertekende de Pacificatietekst. 
112 Pieter de Bevere, eerst griffier te Kortrijk, in 1558 griffier in de Raad van Vlaanderen, vervol· 

gens in 1571 raadslid van genoemde Raad ondertekende. 
113 Deze personen werden te Brussel op 5 oktober aangesteld. J.e. de Jonge, Besluiten van de Sta

ten Generaal der Nederlanden ('s-Gravenhage 1828), p. 25. 
114 RAG, RV, 734, fD 137 rO-vo. Een aantal archiefbronnen ontbreken om dit grondiger te onder· 
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Heeft de Raad van Vlaanderen onder druk gehandeld of werkt De Bevere mee 
op eigen initiatief? Feit is dat De Bevel'e en niet de speciaal benoemde secretaris 
Jan de Pennants de griffier is geweest van het eerste ontwerp del' Paciticatie van 
Gent l15 . De Bevere heeft door zijn houding hier de aandacht zodanig op zich ge
vestigd, dat hij later wordt opgenomen in de Raad van State naast Matthias 116. 
Wellicht mag men hier een element van scheiding zien, dat later aanleiding zal ge
ven tot het ontstaan van een dissidente raad. 

Op 8 november werd te Gent de Pacificatie 'gearresteert ende gesloten " zoals ei
gentijdse documenten het uitdrukken 117. De Raad van Vlaanderen opperde be
zwaren, om de tekst te publiceren en uiteindelijk publiceerden zij aileen die arti
kelen, waarvoor de afgevaardigden de bekrachtiging van de Raad van State kon
den voorleggen l18 . 

De Paciticatie van Gent werd op basis van het schrijven van de Raad van State 
van 13 november in de Raad van Vlaanderen officieel gepubliceerd op 24 novem
ber 119. Diezelfde dag vertrokken de boden van de Raad van Vlaanderen naar aile 
windstreken. Eerst belandde men te Gent bij de stadsmagistraat, die dezelfde dag 
nog de publicatie in koninklijke zin officieel verzorgde l20 . Zo werden de teksten 
verspreid over de andere steden en kasselrijen. Vanuit de kasselrijen werd ver
volgens de verspreiding verzekerd naar de parochies. 

Voor enkele plaatsen was het nog mogelijk de publicatie na te gaan. Wij geven 
ze aan in volgorde van uitvaardiging: Brugge 26-1 jl21, leper 29-11 122 , 
Lembeke bij Eeklo 30-11 123 , Sint- Winnoksbergen 1-12124, Dendermonde 3-
12 125 , Menen l26 en Nieuwpoort4-12127 . 

zoekcn . Het register van de Secrete Camere (januari 1574--januari 1577), zie J. Buntinx . D.C •• p. 235. In 
de resoluties der stad Gent vindt men geen gegevens over de Pacificatie van Gent en dit register schijnt 
bijzonder vreemd qua structuur. zie SAG. Reeks 107, nr. 3, fO 57 vO-58 rO. Heel wat gegevens zijn in 
het jaar 1576 met voorbedachten rade verdwenen. Volgende nota aan een niet nader vermelde baljuw 
mag dit bevestigen: 'Mijn heere den bailliu om dat ghy in gheene inconvenienten vallen en soudt in dien 
desen brief onder u ghevonden wierde. so suIt ghy den selven sehueren', cr. RAG, RV. 734. fO 146 rOo 

115 L.P. Gaehard. Correspondallce de Philippe II sur les affaires des Pays· Bas (Brussel 1879). dl. V, 
p.813 . 

116 J .C.H. de Pater, De Raad van State nevens Matthias 1578-1581 ('s·Gravenhage 1917), pp. 42, 
44 en 53. 

117 SAG, Stadsresoluties, Reeks 107. nr. 3, fO 69 vO. 
118 RAG, RV, 734, fO 195 rO-vo. 
119 RAG. RV. 803. fO 426r0-432 1'0. 
120 SAG. Voorgeboden , Reeks 94 bis. nr. II , fO 443 1'0-469 vO. 
121 SA Brugge. Hallegeboden . register 8, fO III rO-117 vO. 
122 SA Kortrijk . Fonds Goethals- Vercruysse. Codex 296. dl. II. p. 48. 
123 ARA. RK. 34501, fO 29 rO. 
124 Th. Vergriete. Archives de B ergues. illvelltaire ge,uJral (1954). AA 139. origineel placcaat. ge

authentiseerd door Hendrik Stalins. grimer van de Raad van Vl aanderen. op 24 november 1576. De 
drukfout '1566' op de titelpagina werd handschriftelijk verbeterd. 

125 ARA,RK.38119,f045ro. 
126 ARA. RK, 36185. fO 45 vO. 
127 ARA. RK. 36874, fO 45 va. Voor andere steden kon nog worden vastgesteld of de bode het plae

eaat had binnengebracht: Aalst (ARA, RK. 31558, fO 56 vOl, Blankenberge (ARA, RK, 32292, ongefoli
cerd). Diksmuide (ARA, RK. 34186, fO 26 rO), Harelbeke (ARA. RK, 35616. fO 40 rO), Hulst (SA Hulst. 
rekening 1576177: doorlopend nr. 90, fO 97 vOl; Kaprijke (ARA. RK 33 124 fO 29 va en 14 vOl Menen 
(ARA. RK. 36185. fO 60 rO), Oostende (ARA, RK , 37399, fO 58 rOo Voor Eeklo bleef nag de 'attestatie' 
van de publicatie vermeld (d.i. het bewijs dat ze gepubJieeerd werd: ARA. RK. 34501. fO 8 vO en 22 vO-
23 rO). Voor Geraardsbergen (ARA. RK. 35389. fO 72 vOl en Menen (ARA. RK . 36185. fO 45 vOl is er nag 
een vermelding over een banket gegeven naar aanleiding van de publieatie. In Hulst was er bij de publi
catic een samenkomst op het stadhuis waar de chepenen en ontvangers in gelclschap van pastoors en 
notabclen cen wijntje dronken en wanf nog andere niet nadcr vermclde kostcn werden gedaan (SA 
l-IulS1 , rckcning 157611577: doorlopcnd nt·. 90. fO .101 vO). Voor Gcroardsbergcn (A RA , RK, 35389, tD 
67 rO) en Assenccle ambacht (ARA. RK. 41829, ('0 22 rO) bleef verder de bevcstigitlg bcwaard dat de 
klokken werden geluid. De bode die het eerste berieht bracht over de Pacificatie, werd te Diksmuide 
(ARA. RK. 34186. fO 33 rO), het Brugse Vrije (ARA. RK, 42689. fO 64 vOl en Aalst (ARA. RK. 31558. fO 
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Wat de reacties op de Pacificatie betreft, beginnen wij met het standpunt van de 
derus. Het stand punt van Maarten van Riethove, bisschop van leper is duidelijk 
bepaald. Hij liet een geschrift na, waarin hij verklaarde dat de Pacificatie van Gent 
geen afbreuk deed aan de godsdienst. Hij sprak weI over 'favor immodicus erga 
sectarios'128. Deze interpretatie staat in schrille tegenstelling met die van de aan
hangers van de Prins. Driutius, bisschop van Brugge, liet geen precieze omschrij
ving na van zijn mening, maar zijn houding in deze periode suggereert dezelfde 
tendens l29 . De opvolger en vriend van Cornelius Jansenius, nl. Willem Lindanus, 
zette zich sterk af tegen de Pacificatie van Gen t 130. 

Alhoewel men in Gent gedurende weken geen klok meer gehoord had, waagde 
Guislain de Temmerman, abt van Sint-Pieters naast Gent en medeondertekenaar 
del" Pacificatie, het om op 28 oktober de klokken te laten luiden toen de onderhan
delingen beeindigd waren l31 . Vandaar wellicht dat men in de Brugse stadsresolu
ties zelfs sehreef dat men de overeenkomst aldaar had bewerkt132 . Uit de nog be
waarde kerkrekeningen te Gent van Sint-Baafs, Sint-Jacobs, Onze-Lieve- Vrouw
Sint- Pieters, H. Kerst en Sint-Niklaas blijkt nergens, dat de Pacifieatie noeh het 
Eeuwig Edict aanleiding gaftot devote of andere acties. 

Het reeds verme1de resolutieboek der stad Brugge bevat twee interessante rand
nota's. Bij 28 oktober leest men dat de vrede gesloten is 'maer zonder interventie 
van sconyncx commissarissen'133. Wanneer men het heeft over de pUblicatie van 
de Pacificatie wordt dezelfde gedachte in het Latijn herhaald 'sed sine assensu 
regis'134. In datzelfde boek vernemen wij, dat 'broeder Jacob vande Velde meester 
vande Augustijnen hadde in zijn latste sermon vele ghezeyt tot lachterynghe van
de paix'135 . De vier bedelorden, nl. Predikheren, Franciscanen, Karmelieten en 
Augustijnen, werden daarom op 14 december 1576 ontboden door de wethouders 
van Brugge en er werd gevraagd, dat zij 'in huerlieden sermon hem lied en zouden 
vermyden van te voerene zaken vanden Staten of die enichsins zouden moghen of
fenderen tghemeente'136. 

In verband met de Raad van Vlaanderen werd reeds een rechtstreekse reactie 
vermeld, waaruit bleek dat zij de Pacificatie niet gunstig gezind waren. Er zijn 
twee feiten die deze opinie staven. Vooreerst is er het antwoord op de vraag gesteld 
door de Staten-Generaal om bij te dragen in een iening. Wanneer afgevaardigden 
van de stad Gent deze lening komen aanprijzen beslist de Raad van Vlaanderen 
om niet toe te slaan. Zij hadden dat nog nooit gedaan 'dan op tbescryven ende ex
pressen laste van zijne Majesteyt ofte de ghuene hebbende tgouvernement general 
van desen landen '137. 

36 vOl speciaal bedacht. De stad Oudenaarde bewaart nog twee bevelen van de Raad van Vlaanderen 
waardoor wordt aangedrongen op de publicatie van de Pacificatie (SA Oudenaarde, Oud Archief, 1252, 
nrs . 167-168). De stad Sint- Winnoksbergen is de enige stad uit Vlaanderen die het origineel pamflet 
met de Paciticatietekst (zie voetnoot 124) nog bewaarde. Het Brugse Vrije (ARA, RK, 42689, fO 71 vOl en 
de Oudburg (RAG, Oudburg, Resoluties 1575-77, 153, fO 138 vOl stuurden boden om de teksten te ver
spreiden over de dorpen onder hun jurisdictie. Wanneer Joris de Raedt 'messagier' van leper vijftig tek
sten van de Paciticatie brengt aan de magistraat van Zaal en Kasselrij te leper (ARA, RK, 44378, fO 40 
rO-vO), he eft dat verband met dezelfde distributie. 

128 P.F.X. de Ram, o.c., p. 9. 
129 A.C. de Schrevel, 'Remi Drieux', (zie noot 16), pp. 1-109. 
130 P.Th. van Beuningen. Wilhelm us Lindmllls als inquisiteur en bissc!zop (Assen 1966), pp. 366-

367 en 405. 
131 BUG.Hs159,dl.ll.f0282vO. 
132 SA Brugge. Stadsresoluties, nr. IS8, fO 44 rOo 
133 SA Brugge, Stadsresoluties, nr. 158, fO 44 rOo 
134 SA Brugge, Stadsresoluties, nr. 158, fO 44 vO. 
135 SA Brugge, Stadsresoluties, nr. 158, fO SO rOo 
136 SA Brugge, Stadsresoluties, nr.158, fO SO 1'0. 

137 RAG,RV,734,fOI74ro. 
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Verder antwoorden zij op de enquete ingesteld door de afgevaardigden der Sta
ten-Generaal en waarin werd gevraagd of de Raad van Vlaanderen vrede wilde, of 
Holland en 'Zeeland moesten gehoorzamen aan de koning en de katholieke gods
d ienst onderhouden en of de Spanjaarden uit de Nederlanden moesten worden ge
dreven. Vermits alle punten positiefwerden beantwoord, moet de Raad zich tegen 
een aantal artikelen van de Paciticatietekst gekeerd hebben, wat inderdaad ge
beurde l38 . 

Een afzonderlijke verklaring van Vlaamse edelen werd nergens teruggevonden. 
In de Apologie van de Prins staat echtel' het oordeel van Willem van Oranje over 
de Vlaamse adel ongeveer als voigt. Het is niet aan Zweveghem, de graaf van 
Roeulx, Mouscron noch aan anderen gelegen, dat de Spanjaarden, nog rood van 
het bloed der furie te Antwerpen, ook in Gent niet zo'n bloedbad aanrichtten. 
Wanneer de bazuin schalde voor de Pacificatie van Gent, zo gaat Willem verder, 
begonnen die heren de vrede reeds te schenden!139. 

Er is veel sprake over gejubel als de publicatie del' Pacificatie wordt vermeld. De 
motivering ervan is niet altijd duidelijk. Aileen al de gedachte aan vtede wekte in 
deze bange tijden heel wat enthousiasme: 'Ten is niet seggelick, wat blijdtschap 
dese tijdinghe den inwooneren del' stadt ende del' Casselrie van Veurne schonck'. 
Met del'gelijke nota's weten wij niet vee\. Men kan vermoeden, dat de haat tegen de 
Spanjaarden de belangrijkste factor was bij de grote massa l40 . 

Zeer belangrijk is tevens het feit van de ratificatie. De Staten van Brabant heb
ben het snelst hun ratificatietaak voItrokken. Op 11 november feliciteert de Prins 
de Staten van Brabant om de ratificatie en aggreatie van de vredesartikelen l41 . 
Holland en Zeeland 1'3tificeel'c\ en eveneens de vrede binnen de tijdslimiet vastge
steld op het eillde van de Pac ifi at ietekst. Ill. binnen de maand na de pubHcatie op 
8 november. Het aggrealiedocum ent is gedateerd op 29 november en volgende da· 
genl42. Aldus waren zij met de Sta ten van Brabant de enigen die de ovcrecnkomst 
van Gent ten volle nal ee f'd en op dit punt. H na nd en Zeeland hadden de ratifieatie 
ook voorgesteld 143. De instemming met de Pacificatie van Gent kan op dit vlak 
niet overdreven worden genoemd. 

In de Staten Generaal te Brussel is deze zaak op 21 april 1577 besproken. Even
wei zander opzienbarende gevolgen 144. Henegouwen en Artesie zijn voor zover be
kend de provincies uit het Zuiden, welke na dit bevel der Staten Generaal een rati
ficatie del' Paciticatie hebben doorgevoerd. Dit gebeurde respectievelijk op 26 april 
1577 in Bergen 145 en in de abdij van Sint· Vaast te Atrecht op 30 april 1577146. In 
Vlaanderen troffen wij geen spoor aan van ratificatie del' Pacificatie. Interessant is 
het hier over te gaan tot een andere ratificatie, omdat de kennis van de houding 
del' XVII Provincien ten opzichte van deze ratificatie toelaat een betel' inzicht te 

138 RAG. RV. 734. In J 98 rO-vo. 
139 J. du Mont. Corps Universel diplomatiqu e du Droit des Gens (Amsterdam-Den Haag 1728), dl. 

v. p. 399. De hier vermelde heren zijn respectievelijk: Frans van Halewijn. Jan van Croy en Ferdinand de 
la Barre. 

140 laerboeken van Veume en Veurneambacht door Pauwel Heinderycx. uitg. E. Ronse (Veurne 
1842). dl. Ill . p. 107. 

141 G. Groen van Prinsterer. o.c., p. 509. 
142 Het perkamenten document. waarop de tekst der Pacificatie van Gent werd overgeschreven en 

waarop de gevolmachtigde afgevaardigden hun aansluiting bevestigden. bevindt zich: ARA. Den Haag, 
Staten van Holland: 3de afdeling. Bruine kastje. nr . 26. 

143 G. Groen van Prinsterer. o.c .• pp. 468-469. 
144 N. Japikse. o.c .. p. 538. 
145 L. Devillers.lnvelltaire allalytique des Archives des Etats de Hainaut (Bergen 1884). dl. I, p. 66, 

nr . ]57. 
146 Archives du Pas-de-Calais, 2 C 792, fO 246 va. Vergelijk ook Ch . Hirschauer, Les Etats d'Artois 

1340-1640 (Parijs 1923). dl. I. p. 259 en dl. II, p. 70. 

351 

J 



verwerven in de wisselende invloed, die wordt uitgeoefend door de Prins, de Staten 
Generaal en Don Juan. 

VI. De rat!{icatie van de Unie van Brussel en de reacties op het Eeuwig Edict 

De Unie van Brussel is op 9 januari 1577 tot stand gekomen, maar in de verschil
lende provincies niet gepubliceerd. De historic us Bor vermeldt dat men reeds eind 
1576 bezig was met het uitwerken van een dergelijke tekst. Het is duidelijk, dat 
Vlaanderen in de totstandkoming ervan niet zo'n beslissende 1'01 speelde l47 . WeI 
hebben de provinciale staten, te Brussel verzameld in de Staten-Seneraal, een do
cument ondertekend, dat bekend staat als de eerste Unie van Brussel. Brabant, 
Gelderland, Vlaanderen, Henegouwen, Valenciennes, Rijse1, Douai en Orchies, 
Namen, Doornik en het Doornikse, Utrecht en Mechelen sloten zich daar geheel of 
gedeeltelijk bij aan l48 . 

Preciesel' zou het zijn te vermelden, dat de ondel'tekening gebeurde op 9 janual'i 
1577 en volgende dagen. Alhoewel J.e. de Jonge eeo aparte studie wijdde aan het 
document. dat te Den Haag bewaard wl5rdt is het laatste woord erover nog niet ge
zegd W). N. Japik e maakle reeds voorbehoud VOOI' de interpretatie del' handteke
ningen ISO. Enkele namen werden toeD zelfs niet opgenomen, zo o.a. Willem Vale
riu ,die deel uitmaakte van de Vlaamse delegatie en die op 17 januari onderte
kende. 

Algemeen wordt aangenomen dat deze tekst de Pacificatie in katholieke zin in
terpreteel't. Deze overeenkomst werd door een zestigtal afgevaal'digden van 
Vlaandel'en ondei'tekend. Naast de twee bisschoppen van Bl'ugge en leper is de 
c1erus door drie afgevaardigden vertegenwoordigd. De adel is door de gouverneur. 
door de (wee afgevaardigde leden loris van Montmorency en Frans van Halewijn. 
maar oak door Filips van Ongnies, Frans Schouteet, Ferdinand de la Barre en 
Arthur van Gistel vertegenwoordigd. Elk van de Vier Leden ondertekenen met 
minstens twee afgevaardigden. Op het representatieve vlak laat dit document voor 
de Staten van Vlaanderen geen twijfePSI. 

Men zoekt bij eigentijdse kraniekschrijvers tevergeefs naar reacties van het yolk 
op deze Unie, die aileen de vergaderde Staten-Generaal van Brussel beraerd 
heeft l 52. De Engelse ambassadeur Doctor Thomas Wilson, die toch een zeer op
merkzaam en gemotiveerd waarnemer was te Brussel, vermeldt deze Unie niet 
eens in zijn briefwisseling met Engeland 153 . 

Een maand na de Unie van Brussel leidden moeizame onderhandelingen tussen 
de Staten·Generaal, Don Juan en de bemiddelaars van de Duitse keizer tot een 
overeenkomst bekend als het Eeuwig Edict. Ret verdrag werd te Marche-en-Fa
menne op 12 februari 1577 gesloten en te Brussel gepubliceerd op 17 februari 
1577154. Het is duidelijk dat paus en koning dit verdrag volledig konden goedkeu
reno Terwijl de Pacificatie weinig bijvaJ genoot bij konings- en pausgezinden. was 

147 P. Bor. Oorspronck. begin ell vervolgh der Nederlandsche Oorlogen (Amsterdam 1679). p. 
709-770. 

148 D. Abrahams. Litlrograplrisclre reproductie van de Unie van Brussel ('s·Gravenhage 1827). 
149 J.e. de Jonge, De Unie van Brussel desjaars 1577 ('s·Gravenhage 1825). 
ISO N. Japikse. o.c., p. 146. 
151 N. Japikse. O.c .. p. 148 en D. Abrahams. o.c., p. 3---4 en 7-8. 
152 J.e. de Jonge. o.c., p. 21 overdrijft, wanneer hij over volksbewegingen spreekt ten gevolge van de 

Unie van Brussel. 
153 AJ. Crosby, o.c .. p. 477 nr. 1167 waaruit blijkt, dat wei een tekst van de Unie van Brussel werd 

dool'gestuurd naar Engeland.. . . . 
154 H.A. Enno van Gelder, 'Van opstand vIa vrede naar oorlog 1576-1578. In Algemene Gesclrle· 

denis der Nederlanden (Utrecht·Antwerpen 1952), d1. V, p. 88. 
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dit het eerste openbaar bekend verdrag, dat genoemde aanhangers volledig kon 
bevred igen 155. 

In Vlaanderen valt veel meer sympathie ap te merken vaor dit verdrag dan voor 
de Paciticatie van Gent. Allereerst bij het koningsgezinde orgaan, de Raad van 
Vlaanderen. De publicatie van het Eeuwig Edict verliep er met een speciale plech
tigheid, waarbij twee toortsen van vier pond was werden gebruikt156. Terwijl bij de 
publicatie van de Pacificatie slechts enkele commissarissen van het hof aanwezig 
waren, was nu het voltallige hofpresent l57 . 

Wanneer op 2 maart 1577 de publicatie van het Eeuwig Edict plaats heeft te 
Gent, is er grote vreugde in de stad 'ende aile de clocken van Ghendt luydden 
's noenens ten XII uren'158. In het resolutieregister del' stad Brugge wordt in rand
nota vermeld bij de pUblicatie van het Eeuwig Edict 'Gode lof 159. Men ziet er ver
del', hoe de bisschop van Brugge een plechtige mis van de H. Drievuldigheid op
draagt en hoe met grote devotie een 'Te Deum laudamus' wordt gezongen. Boven
dien waren de wethouders van de twee banken aanwezig. Twee schepenen hielden 
een brandende toorts vast. Stadsspeellieden zorgden voor muziek .... De grote 
klok luidde elk uur l60 . In leper wordt een processie georganiseerd bij de publica
tie van het Eeuwig Edict 161. 

De 1'01 van de twee genoemde bisschoppen schijnt weI erg belangrijk te zijn ge
weest bij deze publicatie. Dit houdt zeker verband met de godsdienstige belangen, 
welke op het spel stonden. Oppositie tegen de Prins was aldus in belangrijke mate 
te verwachten vanwege Riethove en Drieux. 

Dat de bisschoppen van Brugge en leper zich hardnekkig verzetten tegen de 
Prins, wordt ook door de Engelse gezant Davison vermeld l62 . Maarten van Riet
hove was na de Pacificatie van Gent naar Don Juan gereisd, om deze ervan te over
tuigen dat de Pacificatie van Gent geen afbreuk deed aan de godsdienst. Zulks 
deed hij mede in naam van zijn Brugse coil ega en van Pierre Pintaflour, bisschop 
van Doornik 163. 

In de loop van 1576 en 1577 bevonden beiden zich ook in de Staten-Generaal. 
Zij werden trouwens regelmatig als gezanten naar Don Juan gestuurd. Zij teken
den er in het begin van 1577 de Unie van Brussel. Remi Drieux wordt door Davi
son gerekend onder 'the greatest labourers against his Excellency' 164. Wanneer in 
de Staten-Generaal in 1577 wordt voorgesteld om de troepen van de Prins met En
gelse troepen te versterken, noteert diezelfde Davison dat wantrouwen tegen dit 
voorstel voornamelijk kwam van de heren die eind oktober door de volgelingen van 
Ryhove en Hembyze waren gegrepen. Opnieuw worden de twee bisschoppen op de 
'eerste plaats vermeld l65 . 

Vruchteloze onderzoekingen naar de l'a1ificatie van de Pacificatie van Gent 
leidden tot het spoor van de tot dusver nergen vermeJd e ratificatie van de Unie 
van Brussel doo!' de clerus, adel en de Viet' Led en van Vlaanderen. Om de cohesie 

ISS B. de Meester, Le Saint,Siege et le~ troubles des Pays-Bas (Leuven 1934), pp. 106-107. 
156 ARA, RK, 21944, fO 49 va. 
157 RAG, RV, 803, vergelijk 426 1'0-432 1'0 en 499 y0-453 yO. 
158 BUG, Hs 159, dl. II, fO 302 yO en Memoriebuek del' stad Ghent, p. 28. 
159 SA.Brugge, St[ldsresoluties, nr. 158, fO 57 rOo 
160 SA Brugge, Stadsl'esoluties, nr. 158, fO 57 rOo 
161 SA Kortrijk, Fond Goethals· Vercruysse, Codex 296, dl. II, p. 52. 
162 AJ. Butler, Calelldar of S late Paper~. Foreign series on the reign of Elizabeth 1577-1578 

(Landen 1901; Nendeln 1966), p. 767 en p. 845. 
163 A.C. de Schrevel, in BN XX (1908-1910), kol. 751. 
164 AJ. Butler, a.c., p. 170 nr. 233. 
165 AJ. Butler. a.c., p. 321 nr. 429. 

I . "' ,.UN!Vo. 
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onder de Staten-Generaal te bevorderen had men de Unie van Brussel destijds on
dertekend. Op 23 april 1577 vroegen de Staten-Generaal, dat de Unie ook zou 
word en geratificeerd door magi h-aten , wethollders, officiel'en, colleges, kapittels, 
zeIt's door prelaten , vicarissen en andere notabelen van steden en dorpen 166. 
De volgend e dag werd vanuit Brus el door de Raad van State het bevel doorgezon
den met een begcleidende brief van de Staten-GeneraaIl67. Op een formlllier met 
de tekst van de Unie en de ratificatie door de Raad van State werd plaats gelaten 
voor de handlekeningen van de provinciale Staten of van de magistraten van ste
den en kasselrijen 168 . 

Deze ratificatie door de Staten en Vier Leden van Vlaanderen ging aan de kro
niekschrijvers onopgemerkt voorbij. In het resolutieboek der stad Gent is er geen 
spoor van terug te vinden. Enkel de resolutieboeken van de Staten van Vlaande
ren 1 69 en van het Brugse Vrije 170 verstrekken inlichtingen over de rat ificatie op 30 
mei 1577. Voar de Vier Leden tekenden Roeland van Hembyze (Gen U, Frans de 
Grote (Brugge), Willem Keingnaert (leper) en Jan van Damme (BmS e Vrije). Dit 
gebeurde op een vergadering van de State,n en Vier Leden te Gent. 

Het Iijkt waarschijnlijk, dat clerus en ade! op dezelfde dag hun ratificatie heb
ben verzorgd. Het document waarop het gebeurde, is opgenomen onder de char
ters van de stad Gent. Het document is er echter verkeerdelijk gerangschikt op 9 
januari 1577, datum van de Unie van Brussel 171 . 

Het gaat om een perkamenten stuk, waarop Roeland van Hembyze. secretaris 
van de Keure, de tekst van de Unie van Brussel overschreef. Dit gebeurde 'jeghens 
een ghedructe exemplaire gheauctentycquiert ende geverificeert tel' ordonnantie 
van mijn voornoemde heeren vande generale Staten onder de signature vanden 
griffier Cornel is Weellemans'. Welnu Michiel van Hamont, de Brusselse drukker. 
die destijds een oktrooi kreeg om de Pacificatie te drukken, kreeg pas op 23 april 
1577 toelating, om over te gaan tot het drukken van de teksten der Unie van Brus
seJl72 . 

De handtekeningen die op het te Gent bewaarde document voorkomen, konden 
aldus op zijn vroegst begin mei geplaatst zijn wanneer de drukker zijn taak had 
volbracht en de exemplaren na controle door de griffier van de Staten-Generaal 
naar Gent waren doorgestuurd. Het lijkt zeer waarschijnlijk, dat clerus en adel dit 
op dezelfde dag als de Vier Leden hebben gedaan, nl. 30 mei 1577. 

Welke figuren worden er vermeld? Vooreerst de twee bisschoppen van Brugge 
en leper. Verder nog zevenentwintig leden van de adel, waaronder de vertrouwde 
namen Filips van Ongnies, Ferdinand de la Barre, Frans Schouteet. Ontbreken: 
Jan van Croy gouverneur, Frans van Halewijn en Joris van Montmorency, die mis
schien in Brussel zijn. Tenslotte ondertekenen ook Filips, heer van Croy hertog van 

166 L.P. Gachard. Actes des Etats·Gfmeralix des Pays-Bas 1576-1585 (Brussel 1861), dl . 1, p. 
169nr. 552. Een gelijkaardige bezorgdheid vindt men bij de Raad vall Vlaanderen . Wanneer aile terug· 
kerende bannelingen de eed op de Pacificatie moeten zweren, dringt de Raad aan op een scherpe formu
lering: RAG, RV, 735. fO 36 rO-vo. 

167 ARA, RK, Register 141, fO 36 va. 
168 ARA, RK, Register 141, fO 37 vO-38 va. Vergelijk Th. Vergriete, Archives de Berglles. Inven

laire general (1954), AA 139, waar nog een origineel, door Michiel van Hamont gedrukt exemplaar be
waard wordt alsook een handgeschreven teks!. 

169 SA Brugge, Staten van Vlaanderen, VII, 125: resoluties 1573-1577, fO 286 rO en 299 va. 
170 RA Brugge, Brugse Vrije, Register nr . 25, fO 344 rO - 345 1'0. 

171 P. van Duyse en E. de Busscher, Illventaire analytique des chartres et documents appartenant 
aux Archives de fa ville de Galld (Gent 1867), pp. 470-471, nr . 1341. 

172 N. Japikse, a.c., p. 538. 
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Aarschot 173 en Filips van Egmont 174, die beiden reeds in januari de U nie te Brus
sel hadden ondertekend als afgevaardigden van Brabant. 

Heel wat instanties zijn uitgenodigd om deze Unie te tekenen. Men mag aanne
men, dat de Staten-Generaal zich van het volledig vertrouwen van het staatsappa
raat wilden verzekeren in deze moeilijke omstandigheden. Het is immers niet te 
loochenen, dat in het begin van 1577 heel wat inbreuken werden gesignaleerd op 
het gebied van de godsdienst. Het bekendste is dat van de man die in de Sacra
mentsprocessie te Gent zo oneerbiedig was zijn pet op te houden. Sinds de Pacifi
catie van Gent werd dit ge'interpreteerd als een inbreuk op punt 4 van die overeen
komst , omdat men geen schandaal mocht verwekken l75 . 

De Engelse ambassadeur Dr. Thomas Wilson signaleerde zijn opdrachtgevers in 
Engeland op 18 apri11577: 'It is said there are in Flanders a great number of the 
religton'176 . Hoe belangrijk de sympathie voor de gereformeerde godsdienst is ge
weest. kan moeilijk omschreven worden. WeI is het duidelijk, dat de Prins vooral 
onder het 'gewone volk' veel bijval kende en dat deze sympathie steeds groeide l77 . 
Men heeft echter de indruk, dat men voor deze groeiende oppositie een dam heeft 
willen opbouwen door zich met de ratificatie van de Unie van Brussel de aanhan
kelijkheid van het regeringsapparaat op nationaal, regionaal en locaal vlak te ver
zekeren. 

VII. SLotbedenkingen 

Vooraleel' een paar besluiten te formuleren en toe te lichten is het interessant de 
arrestatie van 28 oktober 1577 te Gent kort te beschrijven. Toen begon de omust. 
die leidde tot de Calvinistische Republiek. Wie werden gegrepen? Filips van Croy, 
hertog van Aarschot, en zijn zoon, de prins van Chimay; Maximiliaan Vilain, heer 
van Ressegem; Frans van Halewijn; Ferdinand de la Barre; Cornelius de Schepper, 
heel' van Eeke; de broer van president Willem van Pamele; Jacob Hessele en Jan de 
la Porte, raadsheren in de Raad van Vlaanderen. Ook de twee bisschoppen van 
Brugge en leper behoorden tot de gevangenen l78 . Dit zijn precies de heren, die al
les regelden wat in 1576 en 1577 tot de ratificatie van de Unie van Bl'ussel werd be
schl'even. 

De opsomming van deze gearresteerde heren brengt de tegenstanders van de 
Prins in Vlaanderen in de periode der Pacificatie heel duidelijk aan het licht. Als 

173 Filips van Croy was reeds uitgenodigd opde Statenvergadering van september 1576. Na de terug
trekking van Jan van Croy te Namen (24 juli 1577), wordt Filips als gouverneur voorgedragen door de 
Staten van Vlaanderen. Hij wordt op 20 september 1577 in die functie benoemd door de Staten· Gene· 
faa!. Enkele dagen later, op 23 september houdt Willem van Oranje zijn triomfantelijke terugkeer te 
Brussel. Vermeld zij ook,dat Filips zich in dezejaren vaak bevindt in het Land van Waas. Op 6 septem
ber 1574 had hij te Mechelen de heerlijkheden Beveren, Verrebroek en Kieldrecht gekocht. Zie R. 
Pypers, Gesehiedkundige selletsen uit B everen- Waas (Beveren- Waas 1911), pp. 89-90. De toenadering 
tussen Vlaanderen en Filips van Croy schijnt erop te wijzen, dat Vlaanderen zich lange tijd minder revo
lutionair gedraagt dan Brabant. 

174 Filips van Egmont, zoon van Lamoraal en Sabina van Beieren was slechts achttien jaar in 1576. 
Hij werd gevangen genomen bij de Spaanse furie te Antwerpen. Begin 1577 bevond hij zich in de gevan
genis te Lier, maar werd vrijgelaten na het Eeuwig Edict. Op 25 mei 1577 werd hij met grote eer ontvan
gen te Zottegem, Gavere en Ninove. Hierdoor werd hij in het bezit gesteld van het patrimoniale erfdeel. 
Zie Ph . de Kempenaere, O.C., p. 181. 

175 L.P. Gachard, CorrespolldaTleede Philippe II sur les affaires des Pays-Bas (Brussel 1879)' dI . V. 
pp.816-819. 

176 A.J.Crosby, O.c.,p. 561 nr.1395. 
177 Bon Kervyn de Lettenhove, Relations politiques des Pays-Bas et de l~ ngleterre sous Ie regne de 

Philippe 11 (BrusseI1890), dl. IX, I, p. 224 en p. 229. 
178 A. Despretz, 'De instauratie der Gentse Calvinistische Republiek (]577-1579)', in Handelin

gen der Maatsehappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe reeks, XVII (1963) 128. 
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men bovendien weet. dat niet iedereen kon gegrepen worden, is de--KI'Lng van -de 
oppositie tegen de Prin volled ig bekend: Fran Schouteet en Filip van Ongnie 
ontsnapten l79 . Verder zochl men erg naar WiI1em van Pamele, president van de 
Raad van laanderen , en Frans van W ckhu is l 80. 

Een belangrijke falsiiicatie door de Calvinistische leiders verspreid, bevestigt 
het aandeel van de gca1'l'esteerde heren in de koningsgezinde politiek. Om de aan
lag van 28 oklober 1577 te rechtvaardigen, werd immel's een brief verspreid over 

gans Vlaanderen. Daarin werd gesllggereerd. dat Vlaanderen door een aantal he
ren opnieuw onder het gezag van Don Juan zou worden gebracht. 

Jacob Hessele. raadsheer in d'e Raad van Vlaanderen, had zogezegd deze brief 
ondel'tekend. Hij was gericht aan Jan van Croy, die toen reeds bij Don Juan in Na
men verbleef. In de brief wa nog prake over hun gemeenschappelijke politieke 
vrienden . nl. Filips van Ongnies, Ferdinand de la Barre, Frans van Halewyn en 
Willem van Pamele l81 . 

Thans blijft nag enkel de taak, am onze besluiten toe te Iichten. Het antwoord 
op de eerstc vraag, nl. of de situatie in Vlaanderen de onderhandelingen in Gent 
heeft be'invloed, kan a ls voigt worden gefol'muleerd: na de beslissing am heviger op 
te treden tegen het Spanjaal'denkasteel naar aanleiding van de Statenvel'gadering 
te Gent in september. voelen de Spanjaarden zich langzamerhand in het nauw ge
dreven. Slechts in de periode tllssen september en november 1576 hebben de 
Spanjaal'den de tad be choten. Zij erkenden de Raad van State niet meer als vel'
tegenwool'digel' van de koning, Jeronimo de Roda was in deze tijd de spreekbuis 
van de Spanjaardcn. De dreiging van de Spanjaarden uit het nieuwe kasteel van 
Gent en de stelln van de troepen van de Prins, die sinds einde september in Gent 
verblijven, vormen een mOl'eie steun v~~r de onderhandelaars van de opstandigc 
gewesten. 

Op de tweede vraag, nl. of e1' een differentiatie is vast te stell en in de houding 
van bepaalde oelale gl'oepen ten overstaan van de Pacificatie, moet een onder· 
scheid gemaakt worden. In de Raad van Vlaanderen zijn er bij de lectuur van de 
Pacificatietekst heel wat opmerkingell, die niet worden geformuleerd. Vanzodra 
de Raad van Vlaanderen formeel gebonden is door het bevel van de Raad van Sta
te, gaat hij Over tot de publicatie van de Pacificatie. De een gezindheid van de 
raadsleden is reeds aangetast en preludeert op de scheiding in de Raad van Vlaan
deren. 

De clel'us neeml stelling tegen de Pacificatie op enkele uitzondel'ingen na. De 
ondertekening van de Pacificatie van Gent door Gllislain de Temmel'man, abt van 
Sint- Pieters zou nag moe ten bestudeerd en kan enigszins in vel'band gebracht 
worden met oppositie tegen de betaling. waarvoor zijn abdij moest instaan sinds de 
opl'ichting van het bisdom Gent l82. 

De adel, VOOI' zover hij de leidende posities in Vlaanderen beheerst staat afwij
zend tegenover de Paciticatie en is kel'k en koning trollW, Vooral gouvel'llelll' Jan 
van CI'oy. die zich t rouwens bij D Oll Juan tel'ugtrekt als deze Ilaar Namen vlucht. 
va lt op als een zeer koningsgezinde edele. 

Onder de kleinere steden staan er heel wat erg terughoudend ten opzichte van 

179 BOil Kcrvyn de Volkaersbeko, Memoires mr les troubles de Gand 1577-1579 par Frall~ois de 
Halewy" (Brussel 18(5), p_ 33, met ellen \'erstandc dnt Filips van Ongnies en niet Adriaan bedoeld is. zo 
als de uitgever in voetnoot verkeerdelijk aanstipt. 

ISO Ph. de Kempcnaere, o.c .• p. 185. 
181 Bon Kervyn de Volkaersbeke. Memoires sur les troubles, pp. 29-31-
IS2 J. Roegicr , 'Dc oprichting en de beginjaren van het bisschoppelijk seminarie te Gent (1569-

1(23)', in HO/Jde/illgc/I der Maauchappij voor Geschiedenis en Oudheidkllnde te Gent, Nieuwe reeks. 
XXVII (t 973) 47 en 134. 
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cen aktie, waarop repressic van de vorst kan verwacht worden. Nochtans moetcn 
wij bij gebl'ek aan grondige detail tudies ovet· dit tijdperk aannemen, dal bij de 
Vier Leden en bij het 'gewone volk de beste l'ecruteringsbasis voor de ppo itie te
gen de Spanjaarden en de te absolutistische poUtiek van de vorst aanwezig was. 

Het Ecuwig Edict kende in Vlaanderen een grotere bijval dan de Pacificatie. 
doordat de officiele instanties zich betel' met dit vel'dl'ag konden verzoenen. De 1'01 
van de kerk was h'iCl'in van doorslaggevende betekenis. Men sprak trouwen van 
'La Paix des Prestres'18J. 

Niemand heeft de situatie begin L577 betel' getekend dan de Engelse gezanl. 
Doctor Thoma Wilson, toen hij Sir Francis Walsingham het volgende beriehtte: 
'The h \ se of Croye and the preestes doe hynder most hi good proceding and 
feare 11ym, least their authoritie and credite showlde deeaye and fawle, when he 
weI' in pJace'lM. 

Voor Vlaanderen betekent dit, dat Jan van Croy, Frans van Halewyn, trOllwens 
familie van Filips van Croyl 85 , maar ook de andere adellijke dignitarissen 7jch met 
de twee bisschoppen, nl. van Teper en Brugge hevig vel'zetten tegen de invloed van 
de Prins. Zij wej'dell daarbij door heel wat aanhangers gesteund, niet in het minst 
dool' de Raad van Vlaanderen. 

Bij de groepen, waarmede nader kennis werd gemaakt, valt dus niets revo]lI
tionairs te bespeuren. In onderhandelingen met de Prins waren voor hen de kan
sen op een compromisoplossing of een vergelijk bij voorbaat tot mislukking ge
doemd. Vrede betekende voor genoemde groepen, dat de opstandige provincies zo 
snel moge\ijk zouden teruggebracht worden tot het katholieke geloof en tot de ge
hOQl'zaamheid aan Filips II. 

Daarmede werden dus de machtsgl'oepen in Vlaanderen afgesplitst van de be
volkingslagen, waarvan de houdtog op geen afdoende wijze kon bepaald worden. 
Het 'gewone volk', de toch ongetw.ijfeld belangl'ijke 'middengl'oepen' en de latere 
Calvinistisc.he voortrekkers kwamen niet eeht aan bod l 86. Hoogst waarschijnlijk 
zal bij een aantal van deze mensen een meer I'evolutionaire gesteldheid de over
hand hebben gehad. Vlaanderen was dus in 1576 erg reactionair en slechts ten de
le I'evolutionail'. De vlucht van Don Juan naar Namen vormde het decisieve keel'
punt naar een actief verzet in Gent en in Vlaanderen. Door deze vlucht verloor 
Don Juan het vertrouwen van velen. Ook deze nieuwe situatie van 1577 kan nog 
nader onderzocht worden l87 . 
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183 Bon Kervyn de Lettenhove, a.c., dl. IX,I, p. 214. 
184 Bon Kervyn de Lettenhove, a.c., dl. IX, I, p. 230. 
185 'M. de Swevenghem is overmuch bent against the Prince in favour of the House of Croy. 

\\'hel'l~nf the Duke's wife is his ni~h kinswoman, by whom he hopes to rise'. 1\..1 . ('r",hv. (I," " r, 4,<;7 I1r, 
1111)7. 

1Mb Oe positie van de middengroepen o.m, moet dus zeker nog nader bestudeerd worden. Zie J.J. 
Woltjer, 'Het beeld vergruisd?' in Halland, IV (1972) 141. 

187 A. Despretz, a.c., p. 226. 








