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Woord vooraf 
In het academiejaar 2018-2019 leerde ik, aan de hand van literatuur, de voor mij nog relatief 

onbekende figuur van Philips van Marnix van Sint-Aldegonde (1540-1598) beter kennen. Aan het 

einde van dat academiejaar, bij de afronding van de bachelorproef In dienst. Een overzicht van het 

politieke en diplomatieke leven van Marnix van Sint Aldegonde was duidelijk dat daarmee 

(vanzelfsprekend) het laatste woord over Marnix niet gezegd was. Er waren verschillende 

mogelijkheden voor verder onderzoek. In het academiejaar 2019-2020 heb ik aan dat verder 

onderzoek gewerkt, waarvan deze masterproef de uitkomst is. Ook met deze scriptie is het laatste 

woord zeker niet gezegd. Het lezen van de scriptie kan duidelijk maken dat er ook nu nog veel stof voor 

verder onderzoek is. Toch hoop ik met deze scriptie iets origineels toe te voegen aan het bestaande 

Marnix-onderzoek. 

 

Op deze plaats wil ik enkele personen bedanken. In de eerste plaats is dat mijn promotor, prof. dr. René 

Vermeir. Evenals bij het werk aan de bachelorproef heeft zijn deskundige begeleiding mij meer dan 

eens geholpen, gestimuleerd en gemotiveerd bij zowel het onderzoek als het schrijven. Daarnaast wil 

ik de beide leescommissarissen bij deze masterscriptie, prof. dr. Anne-Laure Van Bruaene en dr. Klaas 

Van Gelder, bedanken voor hun feedback. Een enkele opmerking kan daarbij al waardevol zijn bij het 

werken aan het onderzoek en de schriftelijke neerslag daarvan. 

Zonder volledig te willen zijn, wil ik tenslotte ook de Universiteitsbibliotheek noemen. Zonder de 

boeken uit de eigen ‘papieren’ collectie, de toegang tot een grote hoeveelheid onlinemateriaal en de 

IBL-service was het vinden en raadplegen van relevant materiaal een stuk moeilijker geweest dan het 

nu was.   
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0. Inleiding 
 

0.1. Probleemstelling 
Een ‘veelzijdige verbinder’. Zo kan de figuur van Philips van Marnix van Sint-Aldegonde getypeerd 

worden. Gedurende een groot deel van zijn leven was hij actief op verschillende, soms voor het oog 

uiteenlopende terreinen. Te denken valt aan het schrijven van polemische en theologische werken, het 

berijmen van de Psalmen, het vertalen van delen van de Bijbel, het verzamelen van boeken en van 

kunst en het tuinieren. Over al die aspecten van Marnix’ leven en activiteiten kan geschreven worden, 

en is ook geschreven. Dat kan duidelijk worden uit de inhoud van verschillende boeken waarin over 

Marnix’ leven is geschreven. Zo bevat de herdenkingsbundel Marnix van Sinte Aldegonde die verscheen 

ter gelegenheid van Marnix’ vierhonderdste geboortejaar onder meer hoofdstukken over “Marnix als 

Godgeleerde”, “als Staatsman”, als literator, als Psalmberijmer en “als Opvoedkundige.”1 Het boek van 

C.E.H.J. Verhoef Philips van Marnix, heer van Sint Aldegonde, dat in de jaren 1980 werd uitgegeven, 

bevat onder andere hoofdstukken over Marnix als leerling van Calvijn, als “heraut van de opstand tegen 

Spanje,” als “rechterhand van Willem van Oranje” en als “landbouwer.”2  

 

In 1998 was het vierhonderd jaar geleden dat Marnix op 15 december 1598 overleed. Ter gelegenheid 

daarvan werd een symposium gehouden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De bijdragen van dit 

symposium zijn opgenomen in het boek Een intellectuele activist. Studies over leven en werk van Philips 

van Marnix van Sint Aldegonde.3 Henk Duits stelt in de inleiding dat de inhoud van het boek niet 

fundamenteel nieuw is ten opzichte van die van het zojuist genoemde gedenkboek dat ruim zestig jaar 

eerder verscheen. Toch signaleert hij wel een verandering ten opzichte van dat boek: 
 

“In Een intellectuele activist wordt Marnix in geen enkele bijdrage geplaatst binnen een specifiek 

Nederlands- of Belgisch-nationale context. Zoals de titel van ons boek al aangeeft wordt hij hierin veel 

meer gepresenteerd als een actieve en betrokken intellectueel die zich op velerlei terreinen bewoog en 

opereerde binnen internationale netwerken van diplomatie, godsdienst en geleerdheid.”4 

 

Deze scriptie gaat in op Marnix’ activiteiten in het domein van de politiek en de internationale 

verhoudingen. Op dat terrein was in het Europa van de tweede helft van de zestiende eeuw veel 

gaande. Sinds de jaren 1560 had de koning van Spanje, de Habsburger Filips II, te maken met opstand 

in een deel van het grote Habsburgse rijk: de Nederlanden. Ook in Frankrijk was gedurende de laatste 

decennia van de zestiende eeuw veel onrust. Verschillende factoren spelen mee in de onrust, zoals het 

verzet in de Nederlanden tegen de centralisering. Ook godsdienstige verschillen, die met name sinds 

de Reformatie in grote delen van Europa voor beroering zorgen, wegen mee in de conflictsituatie in 

zowel de Nederlanden als Frankrijk. 

 

In deze situatie, waarbij West- Europa gekenmerkt wordt door conflict, is het niet verwonderlijk dat 

er samenwerking tot stand komt tussen verschillende spelers. In West-Europa kreeg in de loop van de 

 
1 Frans Wittemans, Hans Van Werveke, Leo van der Essen e.a., Marnix van Sinte Aldegonde (Brussel: Onze Tijd, 
1939),  5,7. 
2 C.E.H.J Verhoef, Philips van Marnix, heer van Sint Aldegonde (Antwerpen: De Vries-Brouwers, 1985), 5. 
3 Henk Duits, “Inleiding: Marnix zestig jaar later,” in Een intellectuele activist. Studies over leven en werk van Philips 
van Marnix van Sint Aldegonde, eds. Henk Duits en Ton van Strien (Hilversum: Verloren, 2001), 15-6. 
4 Duits, "Inleiding," 21. 
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tijd connecties en samenwerking vorm tussen verschillende spelers die als ‘protestants’ kunnen 

worden aangeduid. Bij deze internationale protestantse samenwerking, ofwel dit internationaal 

protestantisme, hoort ook het denken over vragen als ‘wie zijn de vrienden?’ en ‘wie is de vijand?’ 

Binnen deze context van internationale connecties was ook Philips van Marnix actief. De centrale vraag 

in deze scriptie is hoe Marnix zich verhield tot het internationaal protestantisme. Meer concreet houdt 

deze vraag in (1) hoe Marnix binnen de internationale protestantse connecties en samenwerking actief 

was en (2) hoe hij dacht over internationale verhoudingen en over ‘vriend en vijand’. Bij het uitwerken 

van een antwoord op deze vragen beperkt deze scriptie zich tot de periode vanaf de Val van Antwerpen 

in augustus 1585 tot Marnix’ overlijden in 1598.  

 

Daarbij is ook een inhoudelijke beperking van belang. Zoals zal blijken, houden ‘internationale 

protestantse connecties’ meer in dan alleen samenwerking op politiek en militair gebied. Ook 

correspondentie van meer theologische aard valt daaronder. Die valt uiteraard buiten het bestek van 

dit onderzoek. Tegelijk is ook hierbij nuance nodig. Deze beperking betekent immers niet dat de 

religieuze overtuiging van bijvoorbeeld Marnix in dit onderzoek buiten beeld blijft. Zoals zal blijken, 

lagen voor Marnix religieuze overtuigingen, politiek en internationale verhoudingen meer dan eens 

dicht bij elkaar. Daar zal dan ook aandacht aan worden besteed. Het zou een verwrongen beeld van de 

politieke en diplomatieke figuur Marnix en diens contacten geven als de godsdienstige dimensie buiten 

beschouwing zou worden gelaten of louter als dekmantel van dieperliggende motivaties zou worden 

beschouwd. Tegelijk zal blijken dat die dimensie niet de enige is. 

 

De vraag is belangrijk wat een studie met deze probleemstelling toevoegt aan het bestaande 

onderzoek, met name aan Marnix’ biografie door A.A. van Schelven.5 Voor een antwoord op die vraag 

is het vooral belangrijk de aandacht te vestigen op het perspectief dat gebruikt wordt. De Marnix-

biografie van Van Schelven is het eerste deel in de serie “Groote figuren uit ons verleden.”6 Andere 

‘grote figuren uit het Nederlands verleden’ die een plaats moesten krijgen in de serie waren onder 

meer Johan Maurits van Nassau, Thomas à Kempis en Johan van Oldenbarnevelt.7 Dit nadrukkelijk 

‘vaderlandse perspectief’ op de persoon van Marnix komt (mede) tot uiting in de beschrijving van de 

periode uit Marnix’ leven die in deze scriptie aan de orde komt. Zoals verder in deze thesis zal worden 

uitgewerkt, wordt Marnix’ levensgeschiedenis na zijn ‘mislukt’ buitenburgemeesterschap van 

Antwerpen en de val van die stad in 1585 in die beschrijving in belangrijke mate beheerst door de weg 

naar officieel eerherstel door de Staten-Generaal. Verschillende gebeurtenissen in Marnix’ leven 

worden dan geïnterpreteerd als grotere of kleinere stappen op die weg. Van deze visie op Marnix’ leven 

zijn ook sporen terug te vinden in het laatste deel van de uitgave van Marnix’ correspondentie, Marnixi 

epistulae, volume V.8 

 
5 Aart Arnout Van Schelven, Marnix van Sint Aldegonde (Utrecht: Oosthoek, 1939). 
6 Van Schelven, Marnix, IV. 
7 Van Schelven, Marnix, IV. 
8 Vgl. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters, Marnixi epistulae. De briefwisseling van Marnix 
van Sint-Aldegonde: een kritische uitgave (Wetteren; Brussel: Universa Press; University Press, 2017), V: 441-42. 
Wanneer niet naar een document wordt verwezen dat in Marnixi epistulae uitgegeven is, zal in het vervolg 
worden verwezen als volgt: “De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: [paginanummer(s)].” 
Wanneer naar een uitgegeven brief wordt verwezen, wordt in de eerste voetnoot verwezen naar “[afzender] aan 
[ontvanger], [datum], in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters 
(Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: [paginanummer(s)]” en in volgende voetnoten 
naar “[afzender] aan [ontvanger], [datum], V: [paginanummer(s)].” 
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In deze scriptie wordt een poging gedaan om Marnix minder vanuit het perspectief van het vaderland 

en het eerherstel te zien, en meer vanuit het perspectief van het internationaal protestantisme. Zoals 

in deze thesis zal blijken, was Marnix zowel vóór als na 1585 betrokken bij internationale 

(protestantse) connecties. Vanuit dat oogpunt bezien is er meer continuïteit in Marnix’ leven na 1585 

dan de beschrijving door Van Schelven doet vermoeden. Jaartallen als 1590 en 1594 worden dan 

minder bepalend dan ze, zoals hieronder zal blijken, in de visie van Van Schelven en ook de editeur van 

Marnix’ brieven voor de periode 1585 tot 1590, Rudolf De Smet, zijn. Bovendien wordt in deze scriptie 

een poging gedaan om minder belang te hechten aan grote, opzienbarende verwezenlijkingen van 

Marnix na 1585. Die verleiding is aanwezig, zeker binnen het perspectief van eerherstel. Toch staat het 

ontbreken van dergelijke opzienbarende daden van Marnix het innemen van een plaats in 
internationale protestantse netwerken niet in de weg. Bij dit alles moet wel opgemerkt worden dat 

een internationale kijk op Marnix niet betekent dat de notie ‘vaderland’ totaal kan verdwijnen uit een 

studie over Marnix. Minstens in zijn eigen denken en schrijven nam die notie, zoals zal blijken, een niet 

onbelangrijke plaats in. Bovendien kunnen niet alle facetten van Marnix betrokkenheid bij politiek en 

binnenlandse en buitenlandse verhoudingen even direct verbonden worden met de internationale 

protestantse samenwerking. 

0.2. Bronnen en methodologie 
Om een antwoord op de gestelde onderzoeksvraag te formuleren, zijn veel bronnen van verschillende 

aard bruikbaar. Het is belangrijk om duidelijk te stellen dat deze scriptie niet pretendeert een studie 

van alle relevante bronnen te zijn. Dat impliceert al direct dat deze studie hooguit een beginpunt is van 

hernieuwd Marnix-onderzoek en geen eindpunt. Van de primaire bronnen die, naast 

wetenschappelijke literatuur, voor dit onderzoek gebruikt zijn, vormen brieven het belangrijkste 

onderdeel—wat mede de typering van Marnix als ‘verbinder’ verklaart. Deze brieven zijn op hun beurt 

vooral brieven uit de correspondentie van Marnix, voor zover die bekend is. Bij het raadplegen van die 

brieven was het al genoemde vijfde volume van Marnixi epistulae, dat de periode van 1585 tot 1598 

beslaat, van cruciaal belang. In deze uitgave bevindt zich een schat aan goed toegankelijk 

bronnenmateriaal. Bovendien bevat het werk veel toelichting en commentaar bij zowel de inhoud van 

de brieven als bij de originele versies waarop de uitgave zich baseert. Het feit dat deze scriptie zich 

richt op de hele periode 1585-1590 in combinatie met het aantal brieven en het relatief beperkte 

tijdsbestek verklaart dat deze brieven het belangrijkste deel van het bronnencorpus voor deze scriptie 

uitmaken. 

 

Een verduidelijkende opmerking is hier op zijn plaats. Deze thesis is namelijk geen commentaar op 

Marnix’ briefwisseling in de periode vanaf 1585 tot 1598. Daarvoor is Marnixi epistulae, met name 

volume V over de periode van 1585 tot 1598, een bruikbare bron. Dit houdt ook in dat niet alle brieven 

die het genoemde deel Marnixi epistulae zijn uitgegeven, aan de orde komen. Het houdt eveneens in 

dat ook andere bronnen dan brieven uit Marnixi epistulae gebruikt worden, zoals de resoluties van de 

Staten-Generaal van de Noordelijke Nederlanden. Als een brief van Marnix wel in deze thesis aan de 

orde komt, impliceert dat niet dat deze ook volledig wordt geanalyseerd. Het heeft in het kader van dit 

onderzoek bijvoorbeeld geen zin in te gaan op de verschillende planten die waarover Marnix, als 

(amateur-)botanicus met anderen correspondeerde. Ook inhoud van brieven die erg ‘politiek’ 

genoemd kan worden, zoals nieuws over de oorlogssituatie in Frankrijk, wordt niet per se uitgediept 

als het niet van belang is voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Soms is juist een klein 

onderdeel van een brief, zoals de plaats waar hij geschreven werd, van belang. Zo wijst een brief 

geschreven in Den Haag er logischerwijs op dat Marnix zich op het moment van schrijven daar 
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bevond—en bijvoorbeeld niet op zijn kasteel in West-Souburg. Andere bronnen kunnen soms meer 

vertellen over de reden waarom Marnix zich op een bepaalde plaats bevond. Behalve de al genoemde 

resoluties van de resoluties van de Staten-Generaal, uitgegeven door N. Japikse, zijn ook andere 

brieven gebruikt.9 Daarbij gaat het opnieuw voornamelijk om brieven, zoals die bijvoorbeeld 

geschreven werden in het kader van het gouvernement van Leicester in de Provinciën.10 

Brieven vormen een interessante bron. Ze kunnen de lezer het gevoel geven dat hij of zij dicht bij de 

briefschrijver komt. Toch is het van belang op te merken dat dit niet per se het geval is. Michael Wolfe 

wijst erop dat brieven uit de periode waarop ook deze scriptie zich richt niet altijd precies weergeven 

wat iemand dacht of hoe hij ergens tegenover stond. Hij stelt dat het briefgeheim dat vandaag min of 

meer vanzelfsprekend is, in die periode niet zo vanzelfsprekend was. Dat kan de briefschrijver er 

uiteraard toe brengen om bepaalde dingen niet of juist wel te zeggen.11 Een voorbeeld uit Marnixi 

epistulae bevestigt dat Marnix niet (altijd) zeker was dat zijn brieven alleen door de geadresseerde 

gelezen zouden worden. Op 26 januari 1597 schreef Marnix aan Daniël van der Meulen een brief 

waarin hij een zeer negatief oordeel geeft over de situatie in Frankrijk, waar hij zich tijdens het 

schrijven van de brief bevond. Marnixi epistulae stelt: “Het is vreemd dat Marnix dit [het schrijven van 

de brief, DTG] in het Latijn doet, op gevoelige plaatsen doorspekt met Grieks. Waarschijnlijk wou hij 

vermijden dat om het even wie kon begrijpen wat hij hier openlijk aan Van der Meulen onthult.”12 Als 

Marnix die motivatie inderdaad had, hoeft dat niet te betekenen dat hij zo al zijn brieven schreef. Zoals 

hij laat zien in een brief aan Francis Walsingham, hield hij ook rekening met de risico’s die aan het 

verzenden van een brief verbonden waren.13 In deze scriptie is het uitgangspunt dat brieven 

(uiteraard) met een kritisch oog bezien moeten worden, maar ook dat brieven niet louter een weerslag 

zijn van wat van de briefschrijver in een bepaalde context door anderen werd verwacht. Zo bezien 

kunnen ook brieven betrouwbare informatie verschaffen over wat personen in het verleden deden en 

dachten. 

0.3. Structuur 
Om een antwoord op de onderzoeksvraag op te bouwen, zal de volgende structuur aangehouden 

worden. Op deze inleiding volgt een hoofdstuk waarin dieper wordt ingegaan op de concepten 

‘internationaal protestantisme’ en ‘internationaal calvinisme’ en ‘protestantse internationale’ en 

‘calvinistische internationale’. Om de onderzoeksvraag goed te begrijpen is het nodig eerst scherp te 

stellen wat in deze scriptie daarmee bedoeld wordt. De overige hoofdstukken voor het Besluit zijn 

verdeeld over vier chronologische delen: Marnix tot aan de Val van Antwerpen, Marnix tussen de Val 

van Antwerpen en zijn buitenlandse missie in 1590, Marnix’ buitenlandse missie in 1590 zelf en 

tenslotte de periode vanaf die missie tot Marnix’ overlijden in 1598. In het eerste deel zal op basis van 

literatuur een overzicht worden gegeven Marnix’ leven tot en met 1585, waarbij de nadruk ligt op de 

politieke en diplomatieke Marnix. In de drie laatste delen wordt aan de hand van zowel primaire 

bronnen als literatuur ingegaan op de eigenlijke thematiek van deze scriptie. Daarbij zal de benadering 

 
9 N. Japikse, ed., Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, vols. 7-10 ( ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 
1923-1930). 
10 H. Brugmans, ed., Correspondentie van Robert Dudley Graaf van Leycester en andere documenten betreffende 
zijn gouvernement-generaal in de Nederlanden 1585-1588, vols. I-III (Utrecht: Kemink en Zoon, 1931). 
11 Michael Wolfe, The Conversion of Henri IV: politics, power, and religious belief in early modern France 
(Cambridge, Massachusetts; Londen: Harvard University Press, 1993), 4. 
12 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 654-55 (citaat: p. 655). 
13 Philips van Marnix aan Francis Walsingham, 23.01.1588, in Marnixi epistulae, eds. Rudolf De Smet, iuvantibus 
Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 325. 
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deels thematisch en deels chronologisch zijn. Dit houdt in dat het centrale thema ‘Marnix als schakel 

in het internationaal protestantisme’ uitgewerkt zal worden aan de hand van thema’s daaromheen. 

Binnen een dergelijk thema, bijvoorbeeld ‘Marnix buitenlandse missie in 1590’ zal in hoofdzaak 

chronologisch gewerkt worden. Na de uitwerking van het antwoord op de onderzoeksvraag in de 

verschillende delen zal in het besluit de centrale vraag opnieuw worden gesteld en zal een terugblik 

worden gegeven op de inhoud van het betoog dat hierna volgt. 

 

De hoofdstructuur van de vier delen laat in zekere zin de invloed van Van Schelven op deze studie zien. 

Toch wil de aparte plaats die bijvoorbeeld de missie van 1590 in deze scriptie inneemt, niet zeggen dat 

die dezelfde plaats krijgt als in het betoog van Van Schelven. De chronologische opzet van de delen 

maakt een vergelijking tussen die verschillende delen makkelijker en helpt zo om een reactie te bieden 

tegen de zienswijze dat Marnix’ leven na 1585 een soort opgaande weg naar eerherstel zou zijn 

geweest. 
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1. Protestantisme, calvinisme en internationaliteit 
 

1.1. Inleiding 
Zoals reeds in de inleiding aangekondigd, wordt in deze scriptie een poging gedaan om de figuur van 

Philips van Marnix van Sint-Aldegonde te bestuderen als onderdeel van een groter, internationaal 

geheel. Wil er echter een antwoord komen op de vraag hoe Marnix zich verhield tot het internationaal 

protestantisme, dan is nodig eerst dieper in te gaan op het concept ‘internationaal protestantisme’. 

Hierbij zijn veel vragen te stellen. Wat houdt het precies in? Is er een verschil tussen internationaal 

protestantisme en internationaal calvinisme? Is internationaal protestantisme of calvinisme iets dat 

alleen in de hoofden van mensen bestond of zijn er goede argumenten om te stellen dat het ook een 

realiteit was? Zo ja, is er een verschil tussen wat een historicus van de vroegmoderne tijd onder het 

concept verstaat en wat een zestiende-eeuwse protestant als Marnix eronder verstond? Heeft 

‘internationaal protestantisme’ enkel betrekking op politiek en internationale relaties, of ook op 

andere zaken? Is een protestantse of calvinistische internationale hetzelfde als internationaal 

protestantisme of calvinisme? Kunnen we de term ‘internationale’ gebruiken, en zo ja hoe? Deze 

vragen maken al duidelijk dat het concept van internationaal protestantisme of calvinisme niet zonder 

toelichting gebruikt kan worden in deze scriptie. Het is nodig duidelijk te maken wat verschillende 

visies erop zijn, welke aspecten het omvat en welke betekenis er in deze scriptie aan gegeven wordt. 

 

Verschillende auteurs hebben geschreven over het concept. Ook over de verhouding van Marnix tot 

het internationaal protestantisme is reeds geschreven, bijvoorbeeld door Monique Weis in haar artikel 

uit 2009 “Philip of Marnix and ‘International Protestantism’: the fears and hopes of a Dutch refugee in 

the 1570s.”14 Zoals uit de titel van dit artikel blijkt, betreft het vooral de jaren 1570 en daarmee veel 

minder de jaren waarop dit onderzoek zich richt. Toch snijdt Weis relevante zaken aan. Reeds in de 

abstract brengt zij Marnix, zijn correspondentie en internationaal protestantisme samen: “Many of the 

contacts he [Marnix, DTG] established and consolidated during his travels and through his 

correspondence are part of a wider network that can be described as ‘international Protestantism.’”15 

Weis beschouwt internationaal protestantisme hier dus als een ‘netwerk’. Kenmerk van een netwerk 

is dat verschillende onderdelen met elkaar in verbinding staan. Zo stonden binnen het internationaal 

protestantisme personen met elkaar in verbinding, waarbij behalve ‘met elkaar spreken’ ook ‘naar 

elkaar schrijven’ een belangrijke vorm van contact was. 

 

Bepaalde distincties kunnen het concept ‘internationaal protestantisme’ en verwante concepten 

ophelderen. Eén onderscheid is dat tussen internationaal protestantisme en internationaal calvinisme. 

Ook zal aandacht worden gegeven aan het verschil tussen internationale verbindingen in de 

gedachtewereld van mensen en zulke verbindingen in de realiteit. Als het gaat over internationale 

verbindingen in de gedachtewereld van mensen, dan moet behalve een protestantse of calvinistische 

internationale ook een rooms-katholieke internationale aan de orde komen. Als het gaat over 

internationale verbindingen in de realiteit, dan moet aan meer worden gedacht dan aan 

correspondentie alleen. 

 

 
14 Monique Weis, “Philip of Marnix and ‘International Protestantism’: The Fears and Hopes of a Dutch Refugee in 
the 1570s,” Reformation & Renaissance Review 11, nr. 2 (2009): 203–20. 
15 Weis, "Philip of Marnix," 203. 
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1.2. Imaginair of reëel? 
Monique Weis besteedt in haar artikel aandacht aan activiteiten van Marnix in de jaren 1570 in het 

kader van het internationaal protestantisme. Op de Rijksdag te Speyer in 1570 wordt het Libellus 

Supplex voorgelezen, dat waarschijnlijk door Marnix geschreven is. Hiermee wordt een pleidooi 

gevoerd voor Duitse hulp aan de Nederlanden, tegen Spanje. Marnix ontwaarde, zoals blijkt in 

genoemd geschrift, in de internationale politieke situatie een soort ‘rooms-katholieke internationale’. 

Daartegenover zocht hij de solidariteit van protestanten onderling, ook al waren dat behalve 

calvinisten ook lutheranen. Het ‘internationaal katholicisme’ stond dus in Marnix’ gedachtewereld 

tegenover het ‘internationaal protestantisme’.16 Aan het eind van haar artikel benadrukt Weis dat 

Marnix’ geschriften belangrijk zijn om beter zicht te krijgen op zijn plaats in het internationale 

protestantisme. Ze laten ook duidelijk zien dat Marnix tegenover de gevreesde ‘rooms-katholieke 

internationale’ graag een ‘protestantse internationale’ zag. Wel benadrukt Weis het imaginaire van 

deze twee internationalen. Beide beschouwt ze als 
 

“little more than mythical mirror images in the mental framework that shaped European politics in the 

1570s. But their effects were very real and prove that strong political myths can be of a greater 

importance than political realities.”17 

 

Weis’ bijdrage mag dan vooral betrekking hebben op de jaren 1570, het verband dat zij ziet tussen 

gedachten en visies van mensen en de politieke realiteit is niet beperkt tot dat decennium. Ook sluit 

haar stellingname niet uit dat er daadwerkelijk internationale connecties bestonden tussen 

protestanten uit verschillende regio’s in Europa. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de belangrijke plaats die 

Weis Marnix toekent in contacten van Nederlandse calvinisten met de hugenoten in Frankrijk. Een 

belangrijke opmerking daarbij is wel dat het in dat geval gaat over internationaal calvinisme, terwijl 

steun van (niet-calvinistische, maar wel protestantse) Duitsers, Denen en Engelsen grotendeels 

uitbleef in de jaren 1570.18 

 
Over reële ‘internationale’ connecties tussen Europese protestanten in de zestiende eeuw zijn 

verschillende bijdragen en boeken geschreven. Heinz Schilling bijvoorbeeld zet in zijn bijdrage 

“Protestantische Netwerke und politische Außenbeziehungen im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts” 

een internationaal rooms-katholicisme tegenover een internationaal protestantisme. In de zestiende 

eeuw ontstond volgens hem een wijdvertakt ‘katholiek internationalisme’. Ook ontstonden er 

internationale structuren in het protestantisme, met dien verstande dat dit vooral binnen het 

gereformeerd protestantisme het geval was. Schilling wijst erop dat lutheranen over het algemeen 

minder internationaal georiënteerd waren. De oorzaak van dit verschil ligt zowel in de context van 

vluchten waarin veel gereformeerde gemeenten ontstonden, als in de opbouw van de kerk zoals die de 

in respectieve confessies vorm kreeg.19 Vooral binnen het calvinisme ontstond, in Schillings woorden, 

een “emphatische (…) Widerstandslehre, verbunden met dem aussenpolitischen Dogma einer gesam-

europäischen Schicksalsgemeinschaft aller Protestanten” tegenover de “bedreiging” van rooms-

 
16 Weis, "Philip of Marnix," 205-08. 
17 Weis, "Philip of Marnix," 217. 
18 Weis, "Philip of Marnix," 211. 
19 Heinz Schilling, “Protestantische Netzwerke und politische Außenbeziehungen im Europa des 16. und 17. 
Jahrhunderts,” in Jacques Bongars (1554-1612): Gelehrter und Diplomat im Zeitalter des Konfessionalismus, ed. 
Gerlinde Huber-Rebenich (Tübingen: Mohr  Siebeck, 2015), 22. 



 

13 
 

katholieke zijde.20 Ook in Schillings bijdrage komen dus de twee zijden van de munt naar voren: 

enerzijds reële internationale connecties en anderzijds de gedachte (het ‘dogma’) van een soort 

gemeenschap van alle protestanten, door hun gezamenlijke lot verbonden. Zoals ook Weis stelt, 

poneert Schilling dat genoemd ‘dogma’ zeker reële gevolgen had, volgens Schilling in de vorm van 

“onvermoeibare bondgenootschapsstrategieën,” waarbij wel rekening moest worden gehouden met 

theologische verschillen.21 

 

1.3. Internationaal calvinisme 
Het is reeds duidelijk dat het calvinisme meer dan het Europees protestantisme in het algemeen 

internationaal georiënteerd was. Internationaal protestantisme is dus van een grotere reikwijdte dan 

internationaal calvinisme. Over het calvinisme, en meer bepaald de internationale oriëntatie van het 

calvinisme, is heel wat geschreven. Omdat de protestant Marnix zonder twijfel tot het calvinisme 

gerekend moet worden, is het zinvol iets dieper in te gaan op het internationaal calvinisme. Een van 

de auteurs die hierover heeft geschreven, is Robert M. Kingdon. In een bijdrage aan het Handbook of 

European history 1400 – 1600, getiteld “International Calvinism,” schrijft hij over het internationale 

aspect van het calvinisme. Volgens hem is de internationale ingesteldheid van het calvinisme even oud 

als het calvinisme zelf. Hij ziet de oorsprong van deze oriëntatie vooral in het feit dat veel calvinistische 

gemeenten hun wortels hadden in vluchtelingengemeenschappen. Vluchtelingen waren toegewijd aan 

de zaak van de religie en keerden in veel gevallen vroeger of later terug naar de plaats of regio waar ze 

vandaan kwamen. Ze waren op de hoogte met de godsdienstige toestand in meer dan alleen hun eigen 

leefgebied.22 

 

Ook Ole Peter Grell beschouwt de ervaring van migratie als zeer invloedrijk op het vroegmodern 

calvinisme, hoewel hij dit nuanceert door aan te geven dat protestanten van andere denominaties het 

vluchten en emigreren uiteraard niet altijd bespaard is gebleven. Veel calvinisten ontwikkelden in 

plaats van een nationale, een transnationale identiteit. Deze identiteit uitte zich zowel op het vlak van 

religie als op dat van cultuur en taal. Verbindingen werden niet alleen gelegd door gemeenschappelijke 

theologische opvattingen, maar ook door huwelijken en handelscontacten.23 In een oudere bijdrage 

van Grell geeft hij zelfs als zijn mening dat de gezamenlijke ervaring van het leven als vluchteling en 

het behoren bij een minderheid het meest bepalend was voor de internationaliteit van het calvinisme. 

Onderlinge huwelijken en onderlinge economische samenwerking hadden hierin een versterkend 

effect.24 Grell ziet het ontstaan van een soort “Calvinist space” in Europa, waarvan verschillende regio’s 

deel uitmaakten.25 Deze ‘calvinistische ruimte’ was volgens hem van voorbijgaande aard: na het 

midden van de zeventiende eeuw—geruime tijd na Marnix—nam de verbondenheid af.26 

 
20 Schilling, "Protestantische Netwerke," 23. 
21 Schilling, "Protestantische Netwerke," 23. 
22 Robert M. Kingdon, “International Calvinism,” in Handbook of European History 1400 - 1600. Late Middle Ages, 
Renaissance and Reformation. Volume II: visions, programs and outcomes, eds. Thomas A. Brady Jr., Heiko A. 
Oberman en James D. Tracy (Leiden; New York; Keulen: E.J. Brill, 1995), 229. 
23 Ole Peter Grell, “The creation of a transnational, Calvinist network and its significance for Calvinist identity 
and interaction in early modern Europe,” European Review of History 16, nr. 5 (2009): 620. 
24 Ole Peter Grell, “Merchants and ministers: the foundations of international Calvinism,” in Calvinism in Europe, 
1540-1620, eds. Andrew Pettegree, Alastair Duke en Gillian Lewis (Cambridge; New York: Cambridge University 
Press, 1994), 257-58. 
25 Grell, “The creation," 620. 
26 Grell, "The creation," 632-33. 
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Kingdon stelt dat met name in de zestiende eeuw Geneve in de totstandkoming van het internationale 

calvinisme een belangrijke plaats bekleedde. Kingdon omschrijft de Geneefse kerk als ““mother-

church” to the many congregations all over Europe and even beyond that adopted its form of 

Protestantism.”27 Toch is het te simpel gezegd dat Geneve dé moederkerk van hét Europees calvinisme 

was. Kingdon wijst erop dat Emden ten opzichte van de Nederlanden een positie vervulde die in veel 

opzichten leek op die van Geneve ten opzichte van Frankrijk.28 De voorbeeldfunctie van Geneve komt 

ook in een ander licht te staan als opgemerkt wordt dat Calvijn zelf niet de bedoeling had dat er een 

soort internationale gereformeerde kerk zou ontstaan die naar Geneefs voorbeeld was 

georganiseerd.29 

 

Al met al is duidelijk dat verschillende auteurs een internationale verbondenheid tussen calvinisten 

zien. Een vraag hierbij is wat die verbondenheid concreet inhield. Wat onderscheidde een gevoel van 

verbondenheid of een ‘imaginaire protestantse internationale’ enerzijds van daadwerkelijk 

internationaal protestantisme of calvinisme anderzijds? Pettegree noemt in zijn bijdrage over het 

Europees calvinisme de hulp aan medegereformeerden over grenzen heen. Daarbij valt te denken aan 

hulp naar aanleiding van de Bartholomeusnacht in 1572, naar aanleiding van de moeilijke 

omstandigheden van Geneve rond 1600 en naar aanleiding van de herroeping van het Edict van Nantes 

in 1685.30 Het gaat in deze voorbeelden over concrete manifestaties van een onderliggende 

verbondenheid. 

 

Internationaal calvinisme was voor Pettegree meer dan alleen een theologische eensgezindheid – een 

standpunt dat ook Grell voorstaat, zoals hierboven vermeld is. Pettegree schrijft over een “web of 

connections that linked Calvinists in many parts of Europe – scholars, statesmen, pastors, and ordinary 

citizens” die vaak voorstander waren van een militaire reactie op “what they perceived as the malign 

force of Catholic imperialism.”31 Pettegree erkent hier het belang van de manier waarop bepaalde 

omstandigheden werden gepercipieerd (bijvoorbeeld het ‘katholiek imperialisme’), en daarmee de 

gedachtewereld van mensen. Er is echter meer dan alleen eensgezindheid in oorlogscontext: ook in 

meer kalme omstandigheden was het internationaal calvinisme volgens Pettegree “a bond that united 

scholars, pastors, booksellers, and active Christians in a shared community of belief, and, perhaps as 

important, a shared code of values.”32 In engere zin kan ook gesproken worden over een netwerk dat 

bestond uit geleerde diplomaten die onderlinge politieke en militaire steun van Europese protestanten 

voorstonden, zoals Philip Benedict de calvinistische internationale omschrijft.33 Wel moet opgemerkt 

worden dat Benedict de term ‘internationale’ gebruikt voor dit netwerk, de term die in dit onderzoek 

voor de eerder ideologische kant van de zaak gebruikt wordt. 
 

 
27 Kingdon, "International Calvinism," 230. 
28 Kingdon, "International Calvinism," 236. 
29 Andrew Pettegree, “Calvinism in Europe,” in John Calvin’s impact on church and society, 1509-2009, eds. Martin 
Ernst Hirzel en Martin Sallmann (Grand Rapids, MI; Cambridge, UK: Eerdmans, 2009), 35. 
30 Pettegree, "Calvinism in Europe," 47. 
31 Pettegree, "Calvinism in Europe," 48. 
32 Pettegree, "Calvinism in Europe," 48. 
33 Philip Benedict, “French protestants in the service of the Crown, 1554-1612,” in Jacques Bongars (1554-1612): 
Gelehrter und Diplomat im Zeitalter des Konfessionalismus, ed. Gerlinde Huber-Rebenich (Tübingen: Mohr  
Siebeck, 2015), 1. 
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1.4. Besluit 
In dit hoofdstuk zijn verschillende aspecten van de concepten ‘internationaal protestantisme’ en 

‘internationaal calvinisme’ aan bod gekomen. Samenvattend kunnen we stellen dat het gaat om een 

verbondenheid, in gedachten en in daden, van respectievelijk Europese protestanten en calvinisten. 

Deze verbondenheid manifesteerde zich op verschillende terreinen, meer of minder ‘tastbaar’ en 

concreet, onder meer op het terrein van politieke en militaire connecties. Als in deze masterproef dus 

Marnix’ plaats in en verhouding tot het internationaal protestantisme of calvinisme bestudeerd wordt, 

moet daarbij zowel aandacht zijn voor wat Marnix deed als voor wat hij dacht (zoals dat bijvoorbeeld 

terug te vinden is in zijn correspondentie). 

 

Zoals in dit hoofdstuk duidelijk is geworden, vereisen de verschillende nuances in de definiëring van 

het fenomeen ‘internationaal protestantisme of calvinisme’ dan wel ‘protestantse of calvinistische 

internationale’ verschillende termen. Als ik in deze thesis spreek over ‘internationaal protestantisme’ 

of ‘internationaal calvinisme’ versta ik daaronder reële connecties tussen protestanten respectievelijk 

calvinisten op internationale schaal. Voorbeelden daarvan zijn briefwisseling, financiële en militaire 

hulp en ontmoetingen in levenden lijve. Als ik in deze thesis spreek over ‘protestantse internationale’ 

of een ‘calvinistische internationale’ versta ik daaronder de meer ‘ideologische’ kant van de zaak, of 

ook hoe mensen de bewuste internationaliteit ervoeren, los van de vraag in hoeverre die 

verbondenheid er werkelijk was. Het moge duidelijk zijn dat deze twee begrippenparen, ondanks de 

onderscheiding die ik maak, niet te scheiden zijn. Een persoon als Marnix stond via onder meer zijn 

briefwisseling in reëel contact met andere personen. Zijn dat bijvoorbeeld Franse calvinisten, dan kan 

gesproken worden van internationaal calvinisme. Het is goed denkbaar dat hij daarin voor zichzelf een 

bevestiging vond van het daadwerkelijk bestaan van een calvinistische of protestantse internationale, 

waarop een historicus moeilijk de hand kan leggen. 
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Deel I – Marnix’ leven tot aan de Val van 

Antwerpen (1540-1585) 
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3. Marnix’ eerste dertig levensjaren (1540-1571) 
3.1. Afkomst, jeugd en studie (1540-1562) 
Philips van Marnix van Sint-Aldegonde werd geboren in de Zuidelijke Nederlanden uit een geslacht dat 

toen nog slechts betrekkelijk kort geleden vanuit Frankrijk was gekomen. Marnix’ overgrootvader 

Claude Marnix woonde in Savoye in het zuidoosten van Frankrijk. Grootvader Jean Marnix (1483-

1532) trok naar de Nederlanden als medewerker van Margaretha van Oostenrijk (1480-1530). Zij 

werd daar in 1506 regentes nadat haar broer Filips de Schone (1478-1506) was gestorven. Marnix’ 

vader Jacob van Marnix (1510-1557) en zijn moeder Marie de Haméricourt (gestorven in 1540) kregen 

in 1537 of 1538 hun zoon Jan (gestorven in 1567) en in 1540 hun zoon Philips.34 Filips’ afkomst is niet 

zonder betekenis gebleken in zijn verdere leven. Tegelijk verliep dat niet helemaal zoals bij zijn 

geboorte in de lijn der verwachtingen kon liggen. Dat wil zeggen: hij werd geen doorsnee ambtenaar 

en zijn bestemming was evenmin de clerus, wat voor hem als jongere zoon ook een optie was geweest. 

Wel beheerste hij, als telg van een familie die deel uitmaakte van “de Brabantse ambtsadel, het hogere 

middenkader van de Bourgondisch-Habsburgse staat,” zowel het Nederlands als het Frans. Van die 

taalvaardigheid zou hij later veel gebruik maken.35  

 
Later kreeg Jan van Marnix uit de bezittingen van zijn vader en moeder Toulouse, terwijl Philips Sint-

Aldegonde kreeg. Dat verklaart ook de toevoeging ‘van Sint-Aldegonde’ achter zijn eigenlijke naam. 

Hans Van Werveke stelt in een bijdrage over Marnix’ leven dat broer Jan meer een doener was, terwijl 

Philips eerder een denker was. Dat nam niet weg dat ze beiden gingen studeren, namelijk aan de 

universiteit van Leuven. Hun inschrijving in Leuven vond plaats in 1553, toen Philips dus ongeveer 

dertien jaar oud was. Voor de jaren 1555 tot 1557 ontbreken voldoende sporen in de bronnen om vast 

te kunnen stellen waar de broers toen verkeerden en wat ze deden. In 1557 bevonden ze zich in elk 

geval in de stad Dôle in de Franche-Comté. Enkele jaren later, in 1559 of 1560, werden de broers 

ingeschreven aan de bij uitstek gereformeerde universiteit te Genève.36 Van Werveke is van mening 

dat in deze periode de gereformeerde geloofsovertuiging van de broers “rotsvast” geworden is.37 

Vanwege deze geloofsovertuiging zou Filips in latere jaren nog herhaaldelijk in de pen klimmen, zoals 

hierna nog ter sprake zal komen. Volgens Van Deursen is deze overtuiging “de constante waarde” in 

het leven van Marnix. Tegelijk noemt hij Marnix een “wel eens wat wankelmoedige intellectueel.” Er 

waren blijkbaar ook minder constante waarden in Marnix’ leven.38 

 

3.2. Marnix in de beginjaren van de Opstand (1562-1571)  
Het is niet geheel duidelijk wanneer Marnix in de Nederlanden terugkwam. In elk geval bevond hij zich 

op 3 mei 1562 in Antwerpen.39 Volgens Van Werveke vertrokken Jan en Philips van Marnix in 1561 

 
34 Hans Van Werveke, “Marnix’ levensloop en karakter,” in Marnix van Sinte Aldegonde (Brussel: Onze Tijd, z.j.), 
21; Hans Van Werveke, “Marnix’ levensloop en karakter,” in Langs Clio’s paden (Brugge: Sonneville, 1969), 37-8. 
Tenzij anders aangegeven in de voetnoot wordt in het vervolg de laatstgenoemde versie van Van Wervekes 
bijdrage gebruikt: Brugge: Sonneville, 1969. 
35 A.Th. van Deursen, “Marnix van St. Aldegonde, een calvinistisch propagandist,” in Een intellectuele activist. 
Studies over leven en werk van Philips van Marnix van Sint Aldegonde, eds. Henk Duits en Ton van Strien 
(Hilversum: Verloren, 2001), 23. 
36 Van Werveke, "Marnix' levensloop en karakter," 38-40. 
37 Van Werveke, "Marnix' levensloop en karakter," 40. 
38 Van Deursen, “Marnix van St. Aldegonde,” 25. 
39 Van Schelven, Marnix, 12. 
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naar de Nederlanden. Tot 1565 zijn opnieuw weinig sporen van de broers terug te vinden in de 

bronnen.40 Uit de periode van 1565 tot 1568 daarentegen is meer bekend. Jan nam een belangrijke 

plaats in bij de totstandkoming van de tekst van het Smeekschrift der Edelen. In dit Smeekschrift vroeg 

het Verbond der Edelen, vooral edelen die niet tot de hoge adel behoorden, de landvoogdes Margaretha 

van Parma (1522-1586) om afschaffing van de Inquisitie. Het verzoekschrift was dus niet expliciet 

tegen de landsheer Filips II of de kerk gericht. Bij de overhandiging van het Smeekschrift der Edelen 

op 5 april 1566 was, behalve Jan, ook Philips aanwezig.41 Toen op 30 juli van datzelfde jaar een tweede 

verzoekschrift werd overhandigd waren de broers niet aanwezig, hoewel ze wel bij de 

voorbereidingen daartoe betrokken waren geweest.42 

 

In hetzelfde jaar 1566 vond de Beeldenstorm plaats. Philips, die zich in Breda had gevestigd – een 

bezitting van Willem van Oranje – schreef naar aanleiding van de Beeldenstorm twee geschriften. In 

deze geschriften, Van de beelden afgheworpen in de Nederlanden in Augusto 1566 en Vraye narration et 

apologie des choses passées au Pays-Bas, touchant le fait de la religion, en l’an MDLXVI, verdedigde hij 

de Beeldenstorm.43 Volgens Van Deursen openbaart Marnix in het schrijven van deze “gepassioneerde 

verdediging van de beeldenstorm” dat hij een gave had die later in dienst van Willem van Oranje van 

groot belang zou zijn: het maken van propaganda. Zoals de titel van Van Deursens bijdrage, “Marnix 

van St. Aldegonde, een calvinistisch propagandist,” ook laat zien, beschouwt hij Marnix als “een 

geboren propagandist.”44 Behalve op intellectueel vlak was Marnix echter ook actief op praktisch vlak. 

Hij reisde verschillende keren naar de Palts om daar soldaten te werven voor de gewapende opstand 

onder leiding van Hendrik van Brederode (1531-1568).45 

 

De gewapende opstand leed in maart 1567 een verlies in de Slag bij Austruweel (Oosterweel), nabij 

Antwerpen. Deze slag betekende eveneens een verlies in Philips’ persoonlijk leven, omdat zijn broer 

Jan erin omkwam.46 Ook in een ander opzicht nam Philips’ leven een ingrijpende wending. Hij vluchtte 

vanuit Antwerpen naar Bremen in het noorden van het Heilig Roomse Rijk. Twee belangrijke motieven 

hiervoor waren waarschijnlijk het feit dat hij allerminst verzekerd was van zijn persoonlijke veiligheid 

én het feit dat de Opstand haar aanvoerder Brederode had verloren.47 Op 17 augustus 1568 werd 

Marnix bij verstek veroordeeld tot verbanning en werd ook beslag gelegd op zijn goederen.48 In zijn 

‘ballingsoord’ in het noorden van het Heilig Roomse Rijk bleef Marnix niettemin productief: hij schreef 

er zijn bekende werk Byencorf der H. Roomsche Kercke. Ook adviseerde hij er vluchtelingenkerken in 

zijn omgeving. In 1569 trad hij in dienst van Frederik III van de Palts (1515-1576).49 In 1571, enkele 

 
40 Van Werveke, "Marnix' levensloop en karakter," 40. 
41 Jonathan I. Israel, De Republiek, 1477-1806, vertaling door Bert Smilde (Franeker: Van Wijnen, 2015), 154-55; 
Van Werveke, “Marnix’ levensloop en karakter,” 40-1. 
42 Van Werveke, “Marnix’ levensloop en karakter,” 41. 
43 Van Schelven, Marnix, 26-7; Van Werveke, “Marnix’ levensloop en karakter,” 41. 
44 Van Deursen, “Marnix van St. Aldegonde,” 23, 25. 
45 Van Schelven, Marnix, 28-9; Van Werveke, “Marnix’ levensloop en karakter,” 41. 
46 A.Th. van Deursen, De last van veel geluk. De geschiedenis van Nederland, 1555-1702 (Amsterdam: Bert Bakker, 
2005), 54; Van Werveke, “Marnix’ levensloop en karakter,” 42. 
47 Van Schelven, Marnix, 30; Van Werveke, “Marnix’ levensloop en karakter,” 42. 
48 Van Werveke, "Marnix' levensloop en karakter," 40-2. 
49 Van Werveke, "Marnix' levensloop en karakter," 42. 
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jaren na zijn vertrek uit de Nederlanden, trad Marnix in dienst bij de man met wie hij nog ongeveer 

dertien jaar nauw zou samenwerken: Willem van Oranje. Hij kon Marnix’ hulp goed gebruiken.50  

 

Oranje bevond zich in die tijd in weinig hoopgevende omstandigheden. Hoewel hij in naam de 

aanvoerder van de watergeuzen was, had hij geen soldaten en geen noemenswaardige financiële 

middelen meer. Ook kon hij van Duitse zijde weinig of geen hulp verwachten. Toch kreeg hij 

verschillende mensen in dienst, onder wie Marnix. Deze ging in de loop van de tijd een bijzondere 

plaats innemen onder Oranjes mensen.51 In deze zelfde jaren rond 1570 voltrok zich een verandering 

in Oranjes godsdienstige opvattingen, die niet los stond van zijn politieke activiteiten in de volgende 

jaren. Vooropgesteld moet worden dat Oranje een voorstander was van godsdienstige 

verdraagzaamheid en een tegenstander van kettervervolging, welke dwaalleer een ketter dan ook 

aanhing. Toch had hij voor een gewapend verzet van betekenis de calvinisten nodig. Zonder direct de 

calvinistische leer aan te nemen, zocht hij wel toenadering tot dit deel van de protestanten. Dat kwam 

bijvoorbeeld uit in de steun die hij verleende aan de Synode van Emden in 1571.52 Van Deursen is van 

mening dat Marnix in de toenadering tussen prins en calvinisten een belangrijke factor was. Tegelijk 

lag op dit terrein een voortdurende spanning. Oranjes opvatting van tolerantie verschilde immers 

wezenlijk van die van zijn zeer nabije medewerker Marnix. De tolerante Oranje kon niet mee in de 

intolerante houding van de calvinisten. Voor hem kwam zijn calvinisme na zijn godsdienstige 

verdraagzaamheid. Voor Marnix gold de omgekeerde volgorde: eerst calvinist en slechts binnen de 

kaders van die overtuiging tolerant.53 

  

 
50 Van Werveke, "Marnix' levensloop en karakter," 42-3. 
51 Van Deursen, De last, 67. 
52 Van Deursen, De last, 68-9. 
53 Van Deursen, “Marnix van St. Aldegonde,” 26-7. 
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4. Marnix in dienst van Willem van Oranje (1571-1584) 
Terug in de Nederlanden vervulde Marnix verschillende functies in de dienst van Willem van Oranje. 

Zo verzette hij de wet in Haarlem in december 1572, wat inhield dat enkele leden van het stadsbestuur 

plaats moesten maken voor nieuwe leden. Het ging hier dus om een politieke opdracht, hoewel die niet 

los stond van het feit dat Haarlem in die dagen werd belegerd.54 Eerder in 1572 was Marnix al 

betrokken geweest bij een belangrijke vergadering van de Staten van Holland, die gehouden werd te 

Dordrecht. Deze vergadering werd gehouden nadat verschillende belangrijke Hollandse steden, 

waaronder Gouda, Leiden en Dordrecht in 1572 aan de zijde van de Opstand waren gekomen. Vanwege 

deze ontwikkelingen wilde de landvoogd Bossu (1542-1578) in Den Haag vergaderen met de Staten 

van Holland. De steun voor de Opstand groeide echter snel en op 19 juli vergaderden in Dordrecht de 

afgevaardigden van een aantal Hollandse steden, waaronder vier van de zes grote Hollandse steden. 

Uiteraard gebeurde dit zonder dat Bossu het wilde. Willem van Oranje werd op deze Statenvergadering 

vertegenwoordigd door Marnix. De vergadering aanvaardde onder meer het stadhouderschap van 

Oranje over Holland, Zeeland en Utrecht en daarbovenop een bepaalde mate van gezag van Oranje over 

al de provincies.55 

 

In juni 1573 werd Marnix gouverneur van Delft, Rotterdam en Schiedam. In tegenstelling tot de twee 

zojuist genoemde opdrachten, was dit gouverneurschap wel een militaire taak. Marnix was in deze 

functie belast met de verdediging van zijn gebied. Van Schelven stelt dat deze bezigheden niet bepaald 

Marnix’ favoriete tijdsbesteding waren. Volgens hem was de oorzaak voor een dergelijke gang van 

zaken dat Oranje nu eenmaal weinig keus had uit bekwame militairen, en dus moest roeien met de 

riemen die hij had.56 Hier ligt een parallel met wat ongeveer tien jaar later zou gebeuren, toen Marnix 

buitenburgemeester van Antwerpen werd. Die periode komt hieronder nog aan de orde. Eerst zou 

Marnix nog het nodige meemaken.  

 

In november 1573, tijdens de uitoefening van zijn gouverneursfunctie, brak voor Marnix een periode 

van gevangenschap in Spaanse handen aan. De gevangenneming sloot, volgens Van Schelven, “voor ’s 

Prinsen medewerker de periode van rusteloos streven (…) voorlopig totaal” af.57 Tot in juli 1574 

veranderde er weinig aan de situatie. Marnix kreeg in zijn ‘gevangenis’ in Utrecht wel de ruimte om 

zijn tijd met intellectuele bezigheden te vullen. Op 17 juli vertrok hij naar Rotterdam, in ruil voor twee 

gijzelaars die zijn plaats in gevangenschap innamen. Hij ging daar proberen in onderhandelingen een 

overeenkomst te bereiken tussen het koninklijk gezag in de Nederlanden en de opstandige partij. Eén 

van de gevolgen van deze besprekingen was ook dat er in oktober 1574 een eind kwam aan Marnix’ 

gevangenschap. Op 15 oktober 1574 ontmoette hij Oranje.58 Deze periode van gevangenschap was er 

één waarin Marnix de hoop dat de Opstand tot een gewenst resultaat zou leiden enigszins verloor.59 

Marnix verlangde in de periode van zijn gevangenschap vurig naar vrede. Van Schelven zoekt daarvoor 

een verklaring. Dit verlangen lijkt immers strijdig met zijn met Marnix’ principes. Van Schelven geeft 

zijn verklaring op basis van twee getuigenissen over Marnix in deze periode, één van een vijand en één 

 
54 Van Schelven, Marnix, 76; Van Werveke, “Marnix’ levensloop en karakter,” 43. 
55 Israel, De Republiek, 193-94. 
56 Van Schelven, Marnix, 77-8; Van Werveke, “Marnix’ levensloop en karakter,” 43. 
57 Van Schelven, Marnix van Sint Aldegonde, 78; Van Werveke, “Marnix’ levensloop en karakter,” 43. 
58 Van Schelven, Marnix, 85-9; Van Werveke, “Marnix’ levensloop en karakter,” 43. 
59 Van Werveke, "Marnix' levensloop en karakter," 43. 
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van Lodewijk van Nassau. Volgens hem vreesde Marnix voor zijn leven, maar tegelijk benadrukt hij dat 

Marnix niet als landverrader mag worden beschouwd.60 

 

In 1576 kwam de Pacificatie van Gent tot stand. In de aanloop hiernaartoe nam Marnix een belangrijke 

plaats in. Nadat Filips II in 1575 het staatsbankroet uitriep, waren de vooruitzichten voor de militaire 

acties van de Spanjaarden uiterst donker. Zonder soldij zouden de soldaten immers niet blijven 

vechten. Wat te verwachten was, gebeurde ook toen de Spaanse soldaten begonnen te muiten, enkele 

maanden na het sterven van de landvoogd Requesens (1528-1576) in het begin van 1576. Het geweld 

was voor Brabant de aanleiding om de Staten-Generaal bijeen te roepen. In oktober 1576 kwam de 

Pacificatie tot stand, die een vrede was tussen enerzijds de gewesten die vertegenwoordigd waren in 

de Staten-Generaal en anderzijds Holland en Zeeland.61 Tussen Requesens’ opvolger Don Juan (1547-

1578) en de Staten-Generaal kwam een verzoening tot stand, maar wel met dien verstande dat Holland 

en Zeeland de Staten-Generaal verlieten omdat ze zich niet konden vinden in Don Juans standpunt ten 

aanzien van de religie.62 Marnix trachtte – met het gewenste resultaat – op zijn beurt het vertrouwen 

in de nieuwe landvoogd te ondermijnen, onder meer door het ontcijferen van brieven van de nieuwe 

landvoogd en diens secretaris. Toen een nieuwe Raad van State werd samengesteld onder Don Juans 

opvolger, de nieuwe gouverneur-generaal Matthias (1557-1619), werd ook Marnix daarvan lid.63  

 

Matthias’ landvoogdij, die begon in december 1577, liep op niets uit. Ze was ook buiten Filips II om 

geregeld. Al in het begin van 1578 namen Matthias, zijn nabije medewerker Willem van Oranje en zijn 

Staten-Generaal de wijk vanuit Brussel naar Antwerpen, terwijl Don Juan steeds meer plaatsen in de 

Zuidelijke Nederlanden veroverde en daar ook steeds meer steun kreeg.64 In 1578 kreeg Marnix 

opnieuw verschillende taken te vervullen. Zo moest hij orde op zaken gaan stellen in zowel Groningen 

als Artesië. In april werd hij naar de Rijksdag te Worms gestuurd om er namens de Staten-Generaal te 

spreken. In de tweede helft van 1578 hield Marnix zich bezig met de problematiek van radicale 

calvinisten in Gent. In 1579 schreef Marnix opnieuw één van zijn polemische geschriften, naar 

aanleiding van de Unie van Atrecht dat jaar.65 Met die Unie en de Unie van Utrecht in hetzelfde jaar 

kwam een einde aan de eenheid in de Nederlanden die de Pacificatie van Gent, althans op papier, had 

gebracht.66 

 

Een grote opdracht kreeg Marnix te vervullen in de laatste maanden van 1580 en de eerste van 1581. 

Hij reisde toen naar Frankrijk om met Frans van Anjou (1555-1584), jongere broer van de koning van 

Frankrijk, overeen te komen dat hij de nieuwe landsheer van de Nederlanden zou worden. Willem van 

Oranje had dit plan de Staten-Generaal voorgelegd, omdat hij inzag dat de Opstand om steun verlegen 

was.67 Na zijn reis naar Frankrijk reisde Marnix naar Engeland om Anjou daar aan te sporen om ook 

werkelijk naar de Nederlanden te komen. Het project-Anjou bleek op een mislukking uit te lopen. 

Tijdens de periode dat Anjou in de Nederlanden verbleef, nam Alexander Farnese (1545-1592) steeds 

 
60 Van Schelven, Marnix, 89-90. 
61 Van Deursen, De last, 90-2; Van Werveke, “Marnix’ levensloop en karakter,” 43-4. 
62 Van Deursen, De last, 96; Van Werveke, “Marnix’ levensloop en karakter,” 44. 
63 Van Werveke, "Marnix' levensloop en karakter," 43-5. 
64 Van Deursen, De last, 97-8. 
65 Van Werveke, "Marnix' levensloop en karakter," 45-6. 
66 Van Deursen, De last, 100. 
67 Israel, De Republiek, 230; Van Werveke, “Marnix’ levensloop en karakter,” 47. 
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meer plaatsen in, wat de Opstand verzwakte. Toen Anjou ook nog een poging deed om met militaire 

middelen de macht in Vlaanderen en Brabant te grijpen, was de mislukking van het project-Anjou 

compleet. De Fransman vertrok in het begin van 1583 uit de Nederlanden. Marnix trok zich terug op 

zijn kasteel in het Zeeuwse West-Souburg, niet ver van de havenstad Vlissingen.68  

 

Deze teruggetrokken positie behield Marnix echter niet lang, want in hetzelfde jaar 1583, waarin hij 

zich ook terugtrok uit de Raad van State, kreeg hij van Willem van Oranje het verzoek om het ambt van 

buitenburgemeester van de stad Antwerpen te gaan bekleden. Dit burgemeesterschap zou 

plaatsvinden onder een dreigend beleg van de stad door Alexander Farnese én terwijl Farnese in de 

jaren 1583 tot 1585 belangrijke delen van de Zuidelijke Nederlanden opnieuw aan Habsburg 

onderwierp, vaak niet voor korte tijd.69 Het was juist in Antwerpen dat burgers Anjou tegenstand 

hadden geboden toen hij het probeerde in te nemen. Deze gebeurtenis maakte dat Oranje in 

Antwerpen verre van populair was.70 Het was niet aannemelijk dat zijn nauwe medewerker Marnix in 

die omstandigheden op veel populariteit in die stad kon rekenen. Volgens Van Schelven kan dat voor 

Marnix ook een reden zijn geweest om in de tijd van het vertrek van Anjou van Antwerpen naar West-

Souburg te verhuizen.71 
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5. Marnix als buitenburgemeester van Antwerpen (1583-1585) 
 

5.1. Antwerpen als calvinistische republiek 
Marnix’ nieuwe woon- en werkplaats Antwerpen had, als één van de vier hoofdsteden van Brabant, 

een plaats in de “Brabantse constitutionele traditie” waarbinnen bijvoorbeeld ook de Joyeuse Entrée te 

plaatsen is. Tegelijkertijd was Antwerpen over het algemeen relatief trouw aan de vorst. De stad 

slaagde er daarnaast in om als belangrijk commercieel centrum in een tijd van staatsvorming en 

centralisatie op politiek vlak relatief onafhankelijk te blijven. Daar kwam echter verandering in met de 

komst van Alva in 1567. Hij beknotte de stad sterk in haar vrijheid, onder meer fysiek door een citadel 

te bouwen. Na de Pacificatie van Gent in 1576 kon Antwerpen om die reden niet zomaar de lijn van 

Oranje volgen.72 

 

In 1577 kwam daar verandering in. In augustus van dat jaar werd de citadel door Staatse troepen 

ingenomen. Zodoende kreeg Antwerpen meer mogelijkheden om zich aan de zijde van de Opstand te 

scharen. In december vernieuwden vertegenwoordigers van de opstandige Staten-Generaal de 

magistraat, met als gevolg dat de samenstelling relatief sterk veranderde. Hoewel noch de magistraat, 

noch de stad nu calvinistisch geworden was, vond er in Antwerpen wel een opmerkelijke ontwikkeling 

plaats. Deze ontwikkeling werd bijvoorbeeld gemarkeerd door de eerste en tweede religievrede in 

1578 en 1579 en de sterke inperking van de godsdienstvrijheid voor roomse Antwerpenaren in 1581. 

Met name sinds de magistraatswissel van november 1579 moesten oude patriciërsfamilies steeds 

meer plaatsen in de magistraat afstaan aan een nieuwe elite van calvinistische, academisch geschoolde 

personen, vaak handelaars.73  

 

Guido Marnef concludeert uit zijn onderzoek naar veranderingen op politiek-institutioneel vlak in 

Antwerpen gedurende de Calvinistische Republiek dat de calvinisten in die stad weliswaar 

domineerden, maar zeker niet zo sterk als in Mechelen en Gent. Verder kan volgens Marnef beter van 

een respublica mixta dan van een echte ‘republiek’ worden gesproken. In een respublica mixta sloten 

de eigen rechten van de ‘republiek’ de inmenging van de vorst niet uit.74 

 

5.2. Antwerpen als complexe stad 
Met ingang van 30 november 1583 was Marnix buitenburgemeester van Antwerpen. Hij bleef dit bijna 

twee jaar, tot 17 augustus 1585. Guido Marnef omschrijft Marnix’ functie als buitenburgemeester als 

“het politieke en militaire hoofd van de stad.”75 Ook moest hij de belangen van Antwerpen verdedigen 

op provinciaal en centraal niveau. Om Marnix’ handelen tijdens zijn Antwerpse periode te kunnen 

begrijpen, is het nodig te schetsen in welke context hij zijn werk verrichtte. Marnef spreekt van een 

“bijzonder ingewikkeld institutioneel kluwen” waarmee Marnix rekening had te houden.76 Eerst was 

 
72 Guido Marnef, “The process of political change under the calvinist republic in Antwerp (1577-1585),” in Des 
villes en révolte: les républiques urbaines aux Pays-Bas et en France pendant la deuxième moitié du XVIe siècle, ed. 
Monique Weis (Turnhout: Brepols, 2010), 26-7. 
73 Marnef, "The process," 27-9. 
74 Marnef, "The process," 26, 32-3. 
75 Guido Marnef, “Burgemeester in moeilijke tijden: Marnix en het beleg van Antwerpen,” in Een intellectuele 
activist: studies over leven en werk van Philips van Marnix van Sint Aldegonde, eds. Henk Duits en Ton Van Strien 
(Hilversum: Verloren, 2001), 29. 
76 Marnef, "Burgemeester," 29. 
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daar de Brede Raad, waarvan onder meer de magistraat deel uitmaakte, maar waarin bijvoorbeeld ook 

de dekens van de ambachten zetelden. De magistraat riep de Brede Raad bijeen. In die Brede Raad 

deed de buitenburgemeester in veel gevallen een propositie, waarop de leden van de Raad een opinie 

vormden. De opinies van de verschillende leden moesten vervolgens samen tot een beslissing gevormd 

worden. Naast de Brede Raad telde Antwerpen ook verschillende militaire instellingen, zoals de 

schuttersgilden en de ammunitie- en fortificatiekamer. Deze instellingen en personen gingen vaak een 

eigen weg, eventueel ook tegen Marnix in.77 De groep gewapende personen die Antwerpen ter 

beschikking had, was divers en niet altijd plichtsgetrouw en gehoorzaam. Dit was een bijkomende 

factor die Marnix de verdediging van de stad bemoeilijkte.78  

 

Ook tussen de inwoners van de stad in het algemeen was geen sprake van eensgezindheid. Enerzijds 

waren er tijdens het beleg de ‘peiswillers’, die, zoals het woord zegt, vrede wilden. Anderzijds waren 

er personen die op alle mogelijke manieren strijd wilden leveren tegen de vijand, ook als het op een 

eigenlijk onverantwoorde manier zou zijn. Verder waren de Antwerpenaren in godsdienstig opzicht 

verdeeld, vooral tussen zij die trouw bleven aan de moederkerk en de protestantse inwoners, die 

respectievelijk wel en juist geen vrede wilden.79 Nog een ander punt dat de verdediging van Antwerpen 

voor Marnix bemoeilijkte betrof zijn eigen persoon. Leo Van der Essen stelt het volgende over Marnix’ 

persoonlijke talent: “(…) indien Marnix in politiek opzicht een schrander man mag genoemd worden 

en op dat gebied aan Willem van Oranje groote diensten had bewezen, dan kan van hem toch niet 

gezegd worden, dat hij krijgsmansbeleid in hooge mate bezat. Voor den oorlog was hij niet geboren, 

wel voor politiek en diplomatie.” Tegelijkertijd kon volgens Van der Essen Marnix “een zeker talent” 

niet ontzegd worden.80 Al met al is duidelijk dat Marnix binnen de veste met een complexe situatie te 

maken had. 

 

5.3. Beleg en onderhandelingen 
Buiten de omwalling van de stad waren de omstandigheden evenmin gunstig. Ten eerste had Marnix 

tijdens de belegering van Antwerpen te maken met een tegenstander die zowel militair als diplomatiek 

getalenteerd was: Alexander Farnese. Het was duidelijk dat hulp van buitenaf onmisbaar was om het 

niet van Farnese te verliezen.81 De hulp die kwam, schoot echter tekort. Marnix hoopte vooral op hulp 

van de Franse koning Hendrik III. Uiteindelijk bleef de verwachte hulp uit, ondanks Hendriks 

uitdrukkelijke belofte in een brief van 13 februari 1585.82 De andere buitenlandse mogendheid van 

wie hulp had kunnen komen, was de Engelse koningin Elizabeth I (1533-1603). Marnix had van deze 

zijde niet zoveel verwachting. Hij zei in een gesprek met kolonel Morgan, toen Antwerpen al gevallen 

was, dat zijns inziens de vrede met Spanje Elizabeth liever was dan hulp aan Antwerpen. Volgens van 

der Essen was dit een juiste inschatting van de stand van zaken. De Engelse hulp die uiteindelijk nog 

kwam, kwam te laat: Antwerpen was reeds gevallen.83 De hulp van de ‘eigen’ Staten-Generaal bleef 

 
77 Marnef, "Burgemeester," 30-1. 
78 Leo van der Essen, “Marnix van Sinte-Aldegonde en de verdediging van Antwerpen in 1584-1585,” in Marnix 
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79 Van der Essen, "Marnix van Sinte-Aldegonde," 64-5. 
80 Van der Essen, "Marnix van Sinte-Aldegonde," 55. 
81 Van der Essen, "Marnix van Sinte-Aldegonde," 65. 
82 Van der Essen, "Marnix van Sinte-Aldegonde," 66, 69. 
83 Van der Essen, "Marnix van Sinte-Aldegonde," 71-2. 
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beperkt. Marnix was er niet tevreden over. Tegelijk stelt Van der Essen dat deze hulp ook weer niet zó 

slecht en ondermaats was als sommige getuigen beweerden.84 

 

Marnix wilde, getuige een toespraak van 24 januari 1584 tot de ambachtsdekens, Antwerpen zeker 

níet overgeven. Toch kwam in de mentaliteit van Marnix en een aanzienlijk deel van zijn 

medestedelingen een omslag. Die werd bepaald door de overgave van Brussel op 10 maart en de 

mislukking van een militaire operatie op de Kouwensteinse Dijk eind mei 1585.85 Het werd voor 

Marnix onvermijdelijk om met zijn tegenstander te onderhandelen. De vrede die Marnix en de 

magistraat daarbij voor ogen hadden was meer dan een vrede voor de eigen stad alleen: het zou een 

“generaal akkoord” moeten worden.86 Daarbij hoopte Marnix dat Farnese godsdienstvrijheid zou 

toestaan. Die hoop was niet geheel ongegrond. Farnese was immers al eerder mild opgetreden tegen 

‘ketters’ in steden die hij had ingenomen.87  

 

Onder de Antwerpenaren was, zoals te verwachten was, een verdeeld standpunt ten aanzien van de 

besprekingen met de vijand. Er was zowel een wijdverbreid defaitisme als een felle weerstand tegen 

onderhandelingen.88 Ook binnen de Brede Raad was weerstand tegen de onderhandelingen, namelijk 

bij de wijkmeesters en de ambachten. Zij wilden het advies van Holland en Zeeland inwinnen. Toch 

werden de onderhandelingen voortgezet, omdat reactie en concrete hulp vanuit Holland en de Staten-

Generaal lang op zich lieten wachten. De wens bleef dat er een akkoord zou worden bereikt tussen 

Farnese en de noordelijke gewesten inclusief Antwerpen.89 Uiteindelijk resulteerden de gesprekken in 

een reconciliatieverdrag, dat op 17 augustus 1585 werd ondertekend. Farnese had zich, wat 

wezenlijke punten betrof, een onwrikbaar onderhandelaar getoond. Godsdienstvrijheid zou er in het 

geheel niet komen, gewetensvrijheid slechts voor een periode van drie jaar.90 Na de val van Antwerpen 

kregen alle protestanten nog een termijn van enkele jaren jaar om ofwel rooms te worden ofwel 

Antwerpen te verlaten. Een deel deed het eerste, de meerderheid het tweede.91 

 

5.4. Marnix een verrader? 
Van der Essen stelt de vraag of Marnix door zijn handelswijze tijdens het beleg van Antwerpen verraad 

heeft gepleegd. Hij wijst op een gecodeerde brief van Farnese aan Filips II, waarin Farnese schrijft dat 

Marnix zich niet heeft laten omkopen. Volgens Farnese hield Marnix vast aan zijn godsdienstige 

overtuiging.92 Zowel uit de brief van Farnese aan Filips II na de capitulatie als uit later historisch 

onderzoek van Van der Essen (Farneses biograaf) en  Van Schelven (Marnix’ biograaf) blijkt, aldus 

Marnef, dat Marnix niet zomaar als een verrader van Antwerpen en van zijn geloofsovertuiging mag 

worden beschouwd omdat hij zich “in de mate van het mogelijke” voor die geloofsovertuiging heeft 

 
84 Van der Essen, "Marnix van Sinte-Aldegonde," 69-70. 
85 Marnef, "Burgemeester," 31-2. 
86 Marnef, "Burgemeester," 32. 
87 Van der Essen, “Marnix van Sinte-Aldegonde,” 74-5. 
88 Marnef, “Burgemeester,” 31-2. 
89 Marnef, "Burgemeester," 33-4. 
90 Marnef, "Burgemeester," 34-5. 
91 Guido Marnef, “Antwerpen: Jacob Propst, Wilhelm von Oranien und Philipp Marnix von St. Aldegonde,” in 
Europa reformata: Reformationsstädte Europas und ihre Reformatoren, eds. Michael Welker, Michael Beintker en 
Albert de Lange (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2016), 34. 
92 Van der Essen, “Marnix van Sinte-Aldegonde,” 73. 
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ingezet en in de onderhandelingen “koppig” op vrijheid van godsdienst heeft aangedrongen.93 Marnix 

zelf liet na de val van Antwerpen in een brief aan ene Meetkercke weten dat hij, nu Oranje niet meer 

leefde, geen gewapende opstand meer hoefde. Hij hoopte op een generaal akkoord, zoals hij daar ook 

al tijdens het beleg en de onderhandelingen op gehoopt had.94 Van der Essens mening over Marnix’ 

diepste motieven is duidelijk: “Godsdienstvrijheid bekomen alleen is voor Marnix het motief in den 

Nederlandschen opstand. (…) Indien de anderen streden voor «libertatis ergo»,  streed Marnix 

hoofdzakelijk voor «religionis causa».”95 

 

Verschillende historici uit de laatste honderd jaar zijn het er dus over eens dat Marnix niet als verrader 

mag worden beschouwd. In 1585 werd daar over het algemeen heel anders over gedacht. Tijdgenoten 

beschouwden de val van Antwerpen als een keerpunt in de geschiedenis van de Opstand: de grootste 

stad van de Nederlanden, waarin het calvinisme een belangrijke plaats had verworven, kwam in 

Spaanse handen.96 Na deze ingrijpende gebeurtenis, die volgens Marnix’ biograaf Van Schelven “een 

ontzaglijke verwarring in de Nederlanden teweeg moet hebben gebracht,”97 werd buitenburgemeester 

Marnix door velen al snel beschouwd als een landverrader. Enkelen hadden wel een positief oordeel 

over hem. Dat had hij zelf ook, in die zin dat hij de beschuldigingen aan zijn adres geheel onterecht 

achtte. Dat liet hij ook merken. Zo schreef hij in het begin van september 1585 aan de raadspensionaris 

van Zeeland, Christoffel Roels, dat zijn critici ondankbaar waren.98 De Staten-Generaal vond Marnix in 

elk geval niet achter zich: ze adviseerden de Staten van Zeeland op 10 september 1585, dus enkele 

weken na de val van Antwerpen, om Marnix niet tot hun gewest toe te laten. Toch kwam Marnix aan in 

Zeeland en ging er wonen in zijn kasteel te West-Souburg. Daar verbleef hij in huisarrest tot de komst 

van de graaf van Leicester (1533-1588), die hieronder uitgebreider ter sprake zal komen.99 

  

 
93 Marnef, "Burgemeester," 35-6. 
94 Van der Essen, “Marnix van Sinte-Aldegonde,” 75-6. 
95 Van der Essen, "Marnix van Sinte-Aldegonde," 76. 
96 Guido Marnef, “De Val van Antwerpen (1585): betreurd en/of gevierd?,” in Het geheugen van de Lage Landen, 
eds. Jo Tollebeek en Henk te Velde (Rekkem: Ons Erfdeel, 2009), 131-32. 
97 Van Schelven, Marnix, 180. 
98 Van Schelven, Marnix, 181. 
99 Van Schelven, Marnix, 182-83. 
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6. Inleiding 
De periode die in dit deel aan de orde komt, bevindt zich tussen de Val van Antwerpen in 1585 en 

Marnix’ missie naar Engeland en Frankrijk in 1590. Als voor deze periode de onderzoeksvraag wordt 

gesteld, namelijk hoe Marnix zich verhield tot het internationaal protestantisme en hoe hij daarbinnen 

actief was, moet het antwoord een paar onderdelen zeker bevatten. Allereerst kan gesteld worden dat 

in de turbulente jaren die de Verenigde Provinciën meemaakten, Marnix geen publieke functies in de 

politiek vervulde. Daarbij wordt dan een eventuele functie als adviseur van Maurits buiten 

beschouwing gelaten. Als Marnix dus al actief was binnen het internationaal protestantisme in deze 

periode, was dat niet als diplomaat die in opdracht van bijvoorbeeld de Staten-Generaal of Hendrik 

van Navarra naar buitenlandse hoven reisde. Wie daarnaar op zoek is, vindt in deze jaren weinig of 

geen interessante of ‘belangrijke’ verwezenlijkingen van Marnix. 

 

Toch, met de brede invulling van ‘internationaal protestantisme’ of ‘calvinisme’ in gedachten, was 

Marnix in deze jaren niet zo teruggetrokken als het op het eerste gezicht kan lijken. Die brede invulling 

houdt, zoals eerder werd beschreven, ook het onderhouden van allerlei contacten in. Dat deed Marnix 

ook in deze jaren wel degelijk. In vergelijking met bijvoorbeeld de jaren 1570, waarover Weis schreef 

in een artikel dat reeds aangehaald werd100, ontmoette Marnix in de tweede helft van de jaren 1580 

waarschijnlijk relatief weinig mensen. Maar hoe dat ook geweest moge zijn, Marnix stond zeker in 

contact met de buitenwereld. In die contacten heeft de politiek een plaats, maar ook andere 

onderwerpen passeren de revue. In dit deel zal aan de hand van literatuur en primaire bronnen dieper 

worden ingegaan op Marnix als schakel in het internationaal protestantisme en calvinisme van de 

jaren 1580 tot 1590. 

  

 
100 Weis, “Philip of Marnix,” 203–20. 
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7. Marnix’ correspondentie tussen de Val van Antwerpen en zijn 
vertrek naar Zeeland 

 

7.1. Inleiding 
Op 9 november 1585 arriveerde Marnix vanuit Antwerpen op het Zeeuwse eiland Walcheren, bij 

Rammekens.101 Echter, al voordat Marnix na de Val van Antwerpen de stad verliet op, schreef hij 

verschillende brieven. Opvallend daarbij is dat, op één na, alle brieven zijn geschreven door Marnix 

aan anderen.102 Een nuance hierbij is wel dat niet alleen de uitgegeven brieven uit deze korte periode, 

maar ook de brieven uit de periode daarna voor het merendeel door Marnix geschreven zijn.103 

Uiteraard blijkt hieruit dat er geen integraal archief van Marnix bekend is, waarin al de brieven die hij 

ontvangen heeft, een plaats hebben. Echter, minstens als het gaat over de periode waarin Marnix na de 

Val van Antwerpen nog daar verbleef, ook de inhoud van de brieven kan misschien verklaren waarom 

Marnix de initiatiefnemer is. Zoals zal blijken, hechtte Marnix er in de eerste periode na de Val van 

Antwerpen groot belang aan om zichzelf te verdedigen tegen allerlei beschuldigingen en geruchten. In 

dat licht is het niet vreemd dat Marnix zelf de pen opneemt om zich tegenover verschillende personen 

te zuiveren van blaam. 

 

Wanneer bij deze brieven de vraag wordt gesteld wat ze zeggen over Marnix’ plaats in en verhouding 

tot het internationaal protestantisme, komen vooral twee thema’s naar voren. In de eerste plaats is dat 

het beeld dat Marnix van zichzelf heeft. Marnix’ verdediging van zichzelf, met name terugziend op zijn 

buitenburgemeesterschap, is hiermee nauw verbonden. Een tweede thema is de visie van Marnix op 

politieke omstandigheden. Een derde thema zijn de persoonlijke connecties waarvan de brieven blijk 

geven. Daarin komt het netwerk naar voren waarvan Marnix deel uitmaakte. Aan de hand van deze 

drie thema’s wordt voor de enkele maanden dat Marnix nog in Antwerpen verbleef na de overgave van 

de stad een deelantwoord geformuleerd op de centrale onderzoeksvraag. 

 

7.2. Zelfbeeld en zelfverdediging 
Na de Val van Antwerpen bevond Marnix zich in een lastige positie: op verschillende manieren werd 

zijn goede naam aangetast. In die situatie is het niet verwonderlijk dat Marnix zich van blaam 

probeerde te zuiveren. Daarvoor gebruikte hij ook brieven. Zo schreef hij op 27 augustus 1585 vanuit 

Antwerpen een brief aan Francis Walsingham (ca. 1530-1590).104 Volgens het commentaar in Marnixi 

epistulae was het de bedoeling dat deze brief bij Elizabeth terecht zou komen, hoewel hij gericht is aan 

Walsingham.105 De geadresseerde, Walsingham, was van 1570 tot 1573 Engels gezant in Parijs, met als 

doel om te proberen een samenwerking tussen Engeland en Frankrijk tegen Spanje en vóór de 

Nederlanden tot stand te brengen. Dat doel had hij ook in zijn verdere leven voor ogen, toen hij vanaf 

1573 Secretary of State van Elizabeth was. In die positie was hij een nabije medewerker van koningin 

Elizabeth en een belangrijke schakel in protestantse connecties over grenzen heen.106 Marnix en 

Walsingham kenden elkaar al langer. Toen in 1575/76 werd gepoogd om de soevereiniteit over de 

 
101 Van Schelven, Marnix, 182. 
102 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 684. 
103 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 685-87. 
104 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 218-19, 221. 
105 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 219. 
106 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 221. 
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Nederlanden aan te bieden aan Elizabeth, was Marnix daarbij ook betrokken. Marnix had toen in elk 

geval Walsingham en Leicester als medestanders aan het Engelse hof. De poging slaagde niet, hoewel 

Elizabeth na de Pacificatie van Gent (1576) toch wat steun bood aan de Nederlanden. Marnix was niet 

tevreden met het resultaat van zijn missie naar Engeland, maar had er wel contacten aan 

overgehouden, met name met Walsingham en Leicester. De band met Elizabeth bleef, mede door deze 

connecties, relatief goed.107 

 

Uit de brief, die vanwege verzender en ontvanger een goed voorbeeld is van een internationale 

protestantse connectie, blijkt dat Marnix aan Walsingham schrijft naar aanleiding van geruchten of 

berichten die zijn eer zouden kunnen aantasten. Dat gebeurt in de Nederlanden, en Marnix acht het 

mogelijk dat het ook in Engeland zou gebeuren. Hij ervaart die kwade geruchten blijkbaar als een 

bedreiging; hij vraagt Walsingham immers zijn “protecteur” te zijn.108 In het kader van het thema 

‘zelfbeeld’ is het van belang na te gaan hoe Marnix in deze brief over zichzelf spreekt. Marnix verdedigt 

zijn handelwijze door concreet op zijn inspanningen te wijzen. Meer in het algemeen stelt hij dat hij 

niet anders heeft gedaan dan past voor “un gentilhomme de vertu et d’honneur et un zélateur de la 

gloire de Dieu et du bien du peuple eslongné d’ambition et d’avarice.”109 Deze typering kan dus als een 

zelftypering van Marnix worden beschouwd. Blijkbaar zijn Gods eer en het heil van het volk voor hem 

belangrijke zaken. Hij ziet zijn werkzaamheden in dat kader. Ook blijkt uit het citaat dat Marnix 

duidelijk niet geassocieerd wil worden met eerzucht en hebzucht. 

 

Ruim een week later, op 4 september 1585 schreef Marnix aan Christoffel Roels (ca. 1540-1597). Hij 

was mede door toedoen van Marnix in 1575 gereformeerd geworden. In 1578 werd hij 

raadspensionaris van Zeeland.110 Volgens Marnixi epistulae is deze brief de eerste sinds de val van 

Antwerpen “die rechtstreeks aan een vriend is gericht.”111 Bij deze stelling kan de vraag worden gesteld 

of de eerder aangehaalde brief aan Walsingham van 27 augustus dan niet een ‘brief aan een vriend’ is. 

Misschien is het verschil dat die laatste brief uiteindelijk bij Elizabeth terecht moest komen. Toch blijft 

de vraag waarom een brief die uiteindelijk voor Elizabeth bestemd was dan qua inhoud eigenlijk aan 

Walsingham was gericht. De persoonlijke inhoud rechtvaardigt de stelling dat ook die brief een brief 

aan een vriend was.112 

 

Evenals de brief aan Walsingham geeft de brief aan Roels informatie over Marnix’ zelfperceptie. Het 

blijkt dat Marnix zijn leven zag in het licht van Gods voorzienigheid. Marnix wil Roels ervan verzekeren 

dat hij, sinds God hem de kennis van Zijn Woord heeft geschonken, heeft beleden alles wat God hem 

toezond geduldig te verdragen. En, zo stelt Marnix, dat heeft hij ook gedaan. Marnix benoemt zichzelf 

als “indigne et miserable instrument de Dieu.”113 Als Marnix zijn brief gaat besluiten, blijkt temeer wat 

 
107 Weis, “Philip of Marnix,” 212-13. 
108 Philips van Marnix aan Francis Walsingham, 27.08.1585, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus 
Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 222. 
109 Marnix aan Walsingham, 27.08.1585, V: 222. 
110 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 225; C. de Waard, “Roels (Christoffel),” in Nieuw 
Nederlandsch Biografisch Woordenboek, eds. P.C. Molhuysen en P.J. Blok (Leiden: A.W. Sijthoff, 1914), 3: 1082. 
111 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 225. 
112 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 219-21; Marnix aan Walsingham, 27.08.1585, V: 222-
23. 
113 Philips van Marnix aan Christoffel Roels, 04.09.1585, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip 
Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 227. 
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hij ermee op het oog had: “Voila ce que je vous ay bien voulu escrire sur mon innocence.”114 De brief is 

duidelijk een voorbeeld van een zichzelf verdedigende Marnix. Dat er kwade geruchten over hem de 

ronde doen, laat hem niet koud. Marnix refereert aan “un Theatre publicq, ou les Princes de la 

Chrestienté et gens d’entendement en fussent les juges,” maar het voert te ver om dit als bron voor 

Marnix’ plaats in het internationaal protestantisme te beschouwen en te gebruiken.115 Het gaat hier 

nadrukkelijk om het recht dat Marnix wil dat hem gedaan zal worden, hoewel het hem ergert dat juist 

hij zich in een “proces” moet zuiveren.116 

 

Op 22 september schreef Roels een brief aan Marnix. Op 16 oktober schreef Marnix weer aan Roels.117 

In dat schrijven aan Roels trekt Marnix opmerkelijke parallellen tussen de Bijbel en zijn eigen tijd, 

waarmee hij tegelijk een duidelijke boodschap laat horen richting hen die hij als zijn tegenstanders 

beschouwt. Een voorbeeld kan dat aantonen. Het spijt Marnix als hij in eerdere brieven dingen heeft 

geschreven die de Heren Staten hebben beledigd, maar tegelijkertijd heeft hij niet zomaar gezegd wat 

hij gezegd heeft. Het gaat immers over alles wat hem op aarde lief is. Hem werd in zijn beleving veel 

ontnomen. “Mais,” vervolgt hij, “je devoye avoir dict avec Job: Dieu donna, Dieu osta, le nom du 

Seigneur soit benit. Ores que ce ne sont esté le Sabéens qui me l’ont fait ou les ennemis,” maar zij voor 

wie hij heel veel over heeft gehad.118 Deze verwijzing naar de Sabeeërs, door wie Job veel kwijtraakte, 

moet voor de heren Staten, voor zover ze de geschiedenis van Job kenden, veelzeggend zijn geweest.119 

Ook komt in deze brief de tweeslag ‘Gods eer en het heil van het volk en de kerk’ terug, die in Marnix’ 

denken, of minstens spreken, een belangrijke plaats inneemt.120 

 

7.3. Perceptie van de politieke en militaire situatie 
Als het gaat over de manier waarop Marnix zijn tijdsomstandigheden percipieerde én welke kant het 

volgens hem op moest, is de lange uiteenzetting belangrijk die hij op 24 oktober 1585 aan Adolf van 

Meetkercke (1528-1591), zijn neef, schreef. Tijdens de periode dat Leicester het gouverneurschap in 

de Verenigde Provinciën bekleedde, vanaf eind 1585, zou hij een belangrijke plaats innemen als lid van 

de Raad van State. Ook in de jaren 1570 had hij zich al op verschillende manieren met politiek en 

internationale contacten beziggehouden. Op het moment dat de brief geschreven werd, verwachtte 

Meetkercke geen hulp meer van Frankrijk, wel van Engeland.121 

 

Een kopie van de brief die zich in de National Archives bevindt, vermeldt in het opschrift dat de brief 

“un disco[u]rs de l’estat de ce paiis” bevat.122 Dat komt ook duidelijk naar voren uit de inhoud. Marnix 

vertelt Van Meetkercke over het geschrift dat hij gemaakt heeft over zijn gedrag tijdens de 

onderhandelingen met Farnese. Ook laat hij Van Meetkercke weten dat zijn persoonlijke toestand op 

 
114 Marnix aan Roels, 04.09.1585, V: 229. 
115 Marnix aan Roels, 04.09.1585, V: 228. 
116 Marnix aan Roels, 04.09.1585, V: 228. 
117 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 232, 241. 
118 Philips van Marnix aan Christoffel Roels, 16.10.1585, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip 
Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 249. 
119 Vgl. Job 1:13-15. 
120 Marnix aan Roels, 16.10.1585, V: 249-50. 
121 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 250-51. 
122 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 251-52; citaat: Philips van Marnix aan Adolf van 
Meetkercke, 24.10.1585, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters 
(Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 252. 
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dit moment hem spijt, maar dat “le miserable estat de nostre pauvre patrie m’ennuie beaucoup plus 

que ma fortune particulière.”123 Die toestand waarin het land verkeert, wijt hij mede aan de 

bestuurders. Volgens Marnix zijn er twee mogelijke wegen om de totale verwoesting van het land te 

voorkomen, die hij ook beide uitwerkt: “il fault eviter la totale ruine de la patrie et de la religion, ou 

par armes, ou par accord.”124 Voor Marnix is duidelijk dat de huidige manier van oorlog voeren niet de 

juiste is. Er is een bevelhebber nodig naar wie geluisterd wordt. Er moet gehandeld worden wanneer 

het daar de tijd voor is—een afwachtende houding is zeker verkeerd. Als gekozen zou worden voor de 

weg van het akkoord, dan is een afwachtende houding eveneens niet de goede houding. 

Onderhandelingen moeten beginnen voordat de vijand gewonnen heeft.125 Marnix is er duidelijk over: 

tegenover de Spaanse vijand is de Republiek duidelijk de mindere.126 Op dit moment weet Marnix nog 

niet goed wat hij van Maurits kan verwachten, maar hij is bang dat in de gegeven omstandigheden 

Maurits met zijn geringe ervaring niet zo sterk staat.127 

 

Wel stelt Marnix: “Dieu conservera ses Eglises pour quelque orage que les puisse assaillir.”128 Dat is 

echter niet per se een geruststelling voor de kerken in de Nederlanden. Met verwijzing naar 

verschillende gebieden en volken wijst hij erop dat God de kerk, die “Catholique c’est à dire universelle, 

non Alexandrine, non Romaine, ne Belgique” is, ook van een bepaalde plaats kan laten verdwijnen.129 

Hier laat hij duidelijk zien dat de ware kerk voor hem gelijkstaat aan de ene wereldwijde kerk – en 

daarmee bedoelt hij uiteraard niet de Roomse kerk, zoals hij in het laatste citaat zelf zegt. Dat gegeven 

is een voorbeeld van de internationale visie die met name calvinisten op de kerk hadden, zoals reeds 

eerder aan de orde is geweest. Marnix maakt een tussentijds besluit op: 

 
“Je suis doncques d’avis que nous nous humilions soubz la main du Seigneur, que nous interrogions sa 

bouche, qu’ escoutions attentivement ce qu’il parle, et considerions meurement les moyens qu’il nous 

donne, mais surtout que nous nous gardions de le tenter.”130 

 
De gedachte dat de middelen waargenomen moeten worden, in combinatie met het gegeven dat het 

voor Marnix geen vanzelfsprekendheid is dat de kerk in de Nederlanden zal blijven voortbestaan, 

verklaart dat hij in het vervolg van de brief uitgebreid ingaat op de wegen die gegaan kunnen (of 

zouden moeten) worden om het vaderland en de kerk daarin te redden uit de omstandigheden waarin 

ze nu zijn. Marnix gaat in op de afweging tussen onderhandelen en oorlog voeren, waarbij hij duidelijk 

laat merken dat de optie van het onderhandelen zeer ernstig overwogen moet worden, al lijkt het 

misschien geen goede of aantrekkelijke optie.131 Dit komt overeen met Marnix’ verlangen naar een 

algemeen akkoord, zoals hij dat al eerder had gehoopt. Dat verlangen komt ook uit in een brief die 

Marnix op 15 oktober 1585 schreef aan Adriaan van der Myle (1538-1590), die hij had leren kennen 

terwijl zij beiden in Dôle studeerden. In 1585 was hij al enkele jaren voorzitter van het Hof van Holland 

 
123 Marnix aan Van Meetkercke, 24.10.1585, V: 253. 
124 Marnix aan Van Meetkercke, 24.10.1585, V: 253-55 (citaat p. 254). 
125 Marnix aan Van Meetkercke, 24.10.1585, V: 254-55. 
126 Marnix aan Van Meetkercke, 24.10.1585, V: 256. 
127 Marnix aan Van Meetkercke, 24.10.1585, V: 257. 
128 Marnix aan Van Meetkercke, 24.10.1585, V: 257. 
129 Marnix aan Van Meetkercke, 24.10.1585, V: 257-58 (citaat p. 258). 
130 Marnix aan Van Meetkercke, 24.10.1585, V: 258. 
131 Marnix aan Van Meetkercke, 24.10.1585, V: 258-64. 
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te Den Haag. Hij zou dat blijven tot in zijn overlijdensjaar.132 Marnix laat in zijn brief aan Van der Myle 

weten hoe hij de situatie van de Opstand nu inziet. Hij wil vooral een algemeen akkoord met de 

vijand.133  

 

Marnix’ breed opgezette afweging tussen oorlog en onderhandelen in zijn brief aan Van Meetkercke is 

het in het kader van dit onderzoek waard om meer van dichtbij bekeken te worden. Oorlog voeren en 

onderhandelen heeft immers alles te maken met internationale connecties en netwerken. Marnix 

erkent het belang van de oorlog voor de goede zaak. Hij stelt dat hij die niet veroordeelt. Wel stelt hij 

de vraag of het niet meer vruchtbaar is om een akkoord met de tegenstander te zoeken. Hij is zich 

bewust van vergeefse pogingen in die richting. Vergeefse pogingen om het doel met wapens te 

bereiken zijn er echter ook, en dat heel veel. Marnix vraagt waarom na zoveel vergeefse gewapende 

pogingen de weg van het zoeken naar een algemeen akkoord niet eens kan worden ingeslagen. Marnix 

bepleit de weg te zoeken die het meest succesvol schijnt—een pragmatische overweging. Die weg is 

volgens hem in elk geval niet die van allerlei losse akkoorden met de vijand. Een akkoord moet gezocht 

worden als beide partijen nog sterk staan. Daarbij heeft Marnix wel oog voor het bezwaar dat de 

motivatie van het volk snel verdwijnt als het lucht krijgt van een akkoord. Toch meent hij dat er nog 

een oplossing is. In de uiteenzetting neemt Marnix de Antwerpse geschiedenis van de afgelopen 

periode nadrukkelijk als voorbeeld mee.134 

 

In de uiteenzetting blijkt dat Marnix een scherpe tegenstelling ziet tussen wij en zij. Als het gaat over 

de twee mogelijke uiteinden van een oorlog—verwoesting of akkoord—stelt hij: 

  
“Il est à craindre qu’elle [“la ruyne,” DTG] tomberoit de nostre costé, car l’Agneau [Christus, het Lam Gods 

DTG], notre Chef est bon guerroier par la vertu de l’Esprit et par le glaive de la Parolle, mais ne met 

guères les armes matérielles en oeuvre en ce monde. Au contraire, la Beste, qui faict la guerre à l’Agneau 

et aux Saints, est victorieuse par armes en ce monde et s’enivre du sang des martyrs.”135 

 

Met deze verwijzing naar het Bijbelboek Openbaring doet Marnix in dit citaat twee dingen. Ten eerste 

kadert hij de strijd tussen de (Spaanse) Habsburgers en hun tegenstanders (waaronder Engeland, 

Frankrijk en de Provinciën) in de strijd tussen Christus en antichristelijke machten. Ten tweede 

ontleent hij aan dat kader een argument voor zijn aanbeveling van onderhandeling boven gewapende 

oorlog, terwijl zoals al genoemd pragmatische overwegingen daarbij ook meedoen. 

Waarom schreef Marnix heel deze uiteenzetting aan Van Meetkercke? “Je vouldroie pouvoir servir à 

ma patrie [opnieuw duidelijk een ‘vaderlandse’ insteek, DTG], ou du conseil, ou de faict, ou à guerre, 

ou à paix.”136 Echter, zijn situatie laat het niet toe. Daarom was het toch een “soulaigement” om zijn 

gedachten kwijt te kunnen aan Van Meetkercke.137 Het valt op dat Marnix in deze brief zich erg 

betrokken voelt op het vaderland. Een internationale blik en internationale connecties sluiten dit 

blijkbaar niet uit. 

 

 
132 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 237. 
133 De Smet, Vanhaecke, en Wauters, Marnixi epistulae, V: 238. 
134 Marnix aan Van Meetkercke, 24.10.1585, V: 258-64. 
135 Marnix aan Van Meetkercke, 24.10.1585, V: 261; vgl. Openbaring 13. 
136 Marnix aan Van Meetkercke, 24.10.1585, V: 264. 
137 Marnix aan Van Meetkercke, 24.10.1585, V: 264. 
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7.4. Persoonlijke connecties: uitingen van een netwerk 
Brieven bevatten, behalve de kernboodschap, meer dan eens ook informatie over de concrete 

overbrenging ervan. Die overbrenging kon gebeuren door een persoon die verder anoniem blijft, maar 

ook door iemand die met name genoemd of zelfs aanbevolen wordt. Deze informatie kan licht werpen 

op netwerken van personen. De brief van Marnix aan Walsingham van 27 augustus doet dat ook. 

Marnix beveelt Walsingham Steven Le Sieur aan, die naar Engeland gaat en zo waarschijnlijk de 

overbrenger van de brief is.138 Deze Le Sieur was de Franse ambassadeur in Engeland.139 Dit fenomeen 

past goed bij een netwerk: A beveelt B persoon C aan, die zo mogelijk ook een plaats krijgt in hetzelfde 

netwerk, of wiens plaats daarin een extra bevestiging krijgt. Tegelijkertijd kan hier ook sprake zijn van 

een ‘beleefdheid’ die concreet niet veel inhoudt. In dit geval is er echter sprake van een duidelijke 

motivering voor de aanbeveling, al is die eigenlijk onnodig omdat Walsingham Le Sieur al kent en hem 

ook mag. Le Sieur is namelijk, deels als ooggetuige, goed op de hoogte van de problemen van 

Antwerpen in de afgelopen tijd. Daarnaast voelt Marnix zich aan hem verplicht.140 De genoemde Le 

Sieur staat in het geval van deze brief ten dienste van de connectie tussen Marnix en Walsingham. 

Marnix beschouwt Walsingham niet slechts als een ‘zakelijk contact’, maar ook min of meer als vriend. 

Marnix spreekt van de wederzijdse affectie tussen hem en Walsingham.141 

 

7.5. Besluit 
In dit hoofdstuk werd ingegaan op enkele brieven die Marnix schreef vóór zijn vertrek uit Antwerpen. 

Als de vraag gesteld wordt hoe Marnix zich verhield tot het internationaal protestantisme en hoe hij 

daarin functioneerde, dan kan het antwoord meerdere kanten uit. Allereerst correspondeerde Marnix 

met in elk geval één ‘buitenlandse’ protestant die in de West-Europese politiek een belangrijke plaats 

innam: Francis Walsingham. Dat laat, voor de beperkte periode die dit hoofdstuk beslaat, zien dat 

Marnix in elk geval door middel van correspondentie met het internationaal protestantisme 

verbonden was. Verbonden met de correspondentie met Walsingham was het contact dat Marnix had 

met de overbrenger van zijn brief, die eveneens een belangrijke internationale functie vervulde, meer 

bepaald in de relatie tussen Engeland en Frankrijk. Tegelijk moet wel worden opgemerkt dat een 

dergelijke korte periode, waarin Marnix zich in een zeer specifieke situatie bevond, te kort is om een 

vérgaande conclusie op te baseren. Daarom is voor de periode die in dit hoofdstuk aan de orde kwam 

vooral Marnix’ denken over zichzelf en over oorlog en vrede van belang. Zoals gebleken is, plaatste 

Marnix zichzelf en de toestand van de Nederlanden uitdrukkelijk in het kader van Gods voorzienigheid. 

Ook zijn aanbevelingen over de strategieën die volgens hem in de toekomst gevolgd konden worden 

ten aanzien van de vijand, hetzij oorlog voeren of onderhandelen, plaatste hij in een Bijbels kader. 

Daarbij had zijn denken echter ook een duidelijk pragmatische component, wat zijn beroep op de Bijbel 

in een iets ander licht zet.  

 
138 Marnix aan Walsingham, 27.08.1585, V: 222-23. 
139 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 222. 
140 Marnix aan Walsingham, 27.08.1585, V: 223. 
141 Marnix aan Walsingham, 27.08.1585, V: 223. 
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8. De Verenigde Provinciën in de jaren 1585 tot 1590 
 

8.1. Inleiding 
Na nog enkele maanden in Antwerpen te hebben verbleven, nam Marnix zijn intrek in zijn kasteel in 

het Walcherse West-Souburg. Dat zou zijn woonplaats blijven tot aan zijn verhuizing naar Leiden bijna 

tien jaar later. Voordat de analyse van Marnix’ correspondentie en andere bronnen aan de orde komt, 

zal in dit hoofdstuk eerst dieper worden ingegaan op de ontwikkelingen in de Provinciën in de jaren 

1585 tot 1590. In die periode neemt in het bijzonder de relatie met Engeland een belangrijke plaats in 

onder de internationale betrekkingen van de jonge Republiek. Dit komt meer specifiek uit in het feit 

dat een Engelse graaf gedurende een aantal jaren gouverneur van de Provinciën was. 

 

8.2. Turbulente jaren voor de Verenigde Provinciën 
Terwijl Marnix in de jaren na de val van Antwerpen in zijn kasteel woonde, stonden de politieke 

ontwikkelingen niet stil in de Verenigde Provinciën. Na de dood van Willem van Oranje op 10 juli 1584 

ontgleden meerdere steden de Staatse zijde. Leden van de hoge adel stonden bijna allen aan Spaanse 

zijde.142 De Staten-Generaal wilden, in lijn met het Plakkaat van Verlatinge, opnieuw op zoek naar een 

soevereine vorst voor de Provinciën. De twee mogelijkheden waren Hendrik III van Frankrijk en 

Elizabeth I van Engeland.143 Willem van Oranje was vooral gericht geweest op Frankrijk, en ook na zijn 

sterven kreeg deze kant over het algemeen de voorkeur. Frankrijk had verschillende Habsburgse 

gebieden als buurland en had als zodanig met eenzelfde Habsburgse dreiging te maken als de 

Verenigde Provinciën. Toch leefden er ook bezwaren, vooral omdat sommigen van het katholieke 

Frankrijk in een godsdienstoorlog niet veel verwachtten. In februari 1585 werd Hendrik III dan toch 

verzocht de soeverein van de Provinciën te worden. Hij willigde het verzoek niet in.144 

 

Na de mislukte poging Hendrik III tot soeverein te krijgen, werd de soevereiniteit over de Noordelijke 

Nederlanden aangeboden aan de Engelse koningin Elizabeth. Zij wilde die ook niet aannemen, onder 

andere om te voorkomen dat ze lijnrecht tegenover Spanje zou komen te staan. Anderzijds kon ze de 

situatie in de Nederlanden ook niet negeren. Antwerpen werd belegd en verschillende Gelderse steden 

vielen weer in handen van de vijand, waardoor hulp hard nodig was. Het was ook in haar belang dat 

de opstandige gewesten staande zouden blijven. Elizabeth was daarom wel bereid om steun te bieden 

op militair vlak. Daaraan was dan wel verbonden dat zij zou bepalen wie het op militair en politiek vlak 

te zeggen zou hebben in de Republiek. Deze persoon werd Robert Dudley, graaf van Leicester, een 

gunsteling van Elizabeth. Daarnaast wilde zij ook een afvaardiging in de Raad van State. Zo kwam het 

Verdrag van Nonsuch tot stand op 20 augustus 1585, enkele dagen na de overgave van Antwerpen op 

17 augustus.145  

 

Tussen de ondertekening van het verdrag van Nonsuch en de aankomst van Leicester in de 

Nederlanden, benoemden de Staten van Holland en Zeeland toch nog Maurits, de zoon van Willem van 

 
142 A.Th. van Deursen, Maurits van Nassau, 1567-1625: de winnaar die faalde (Amsterdam: Bert Bakker, 2000), 
21. 
143 Van Deursen, De last, 116. 
144 Van Deursen, De last, 116-17; Van Deursen, Maurits, 20. 
145 Israel, De Republiek, 244-45; Van Deursen, De last, 117-18. 
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Oranje, tot hun stadhouder, waaraan Leicester weinig kon veranderen.146 Maurits had al eerder zitting 

genomen in de Raad van State, die na het sterven van zijn vader diens bestuurstaken zou overnemen. 

Hohenlohe (1550-1606) bleef verantwoordelijk voor het krijgsbeleid. In deze tijd liet Maurits zich 

bijstaan door verschillende personen die ook al in dienst van zijn vader waren geweest. Het is hier dat 

Marnix weer in beeld komt. Maurits’ belangrijkste raadgevers werden Pierre l’Oyseleur de Villiers 

(1530-1590) en Marnix. Toen het er voor Maurits op aankwam de plaats te verwerven die hij wenste, 

was Marnix nog buitenburgemeester van Antwerpen. Voor zowel Villiers als Marnix gold dat ze 

hooguit indirect iets voor Maurits konden betekenen, omdat ze noch in de Staten van Holland, noch in 

de Staten-Generaal zaten.  

 

Uiteindelijk werd Maurits in november 1585 officieel stadhouder van Holland en Zeeland, hoewel hij 

al eerder zo was genoemd door afgevaardigden van de Staten-Generaal.147 Maurits verkreeg daardoor 

een deel van de positie die zijn vader had gehad. Toch werd volgens Van Deursen een ander “de 

werkelijke politieke erfgenaam van de prins,” namelijk Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), die de 

Staten van Holland in maart 1586 tot advocaat van den lande maakten.148 Leicester was niet positief 

over Maurits, en over zijn twee adviseurs evenmin. Ze waren immers beiden Fransgezind. Villiers 

probeerde volgens Leicester in het verborgen aan te sturen op vrede met de Spanjaarden.149 Marnix’ 

biograaf Van Schelven is van een ander oordeel als het gaat om Leicesters houding tegenover Marnix. 

Op basis van een brief van Leicester aan Walsingham, gedateerd 26 december 1585 en dus kort na zijn 

aankomst op 18 december, stelt Van Schelven dat Leicester toen een positieve houding had ten aanzien 

van Marnix. Volgens Marnix’ biograaf had hij die houding niet gehad toen hij nog in Engeland was. De 

verandering in waardering moet dus snel opgetreden zijn.150 De schijnbaar niet overeenkomende 

visies van Van Deursen en Van Schelven hoeven elkaar niet geheel tegen te spreken. Het is mogelijk 

dat Leicesters waardering voor Marnix in de loop des tijds weer is afgenomen.  

 

8.3. Het tijdperk-Leicester (1585-1587) 
In de loop van 1585 leek er verandering ten goede te komen. Elizabeth kwam door haar beslissing om 

de Republiek te hulp te komen openlijk in oorlog met Spanje. In december arriveerde Leicester in de 

Provinciën. Begrijpelijkerwijs bleef reactie van Filips II niet uit, die begon te werken aan een directe 

aanval op Engeland. En hoewel het met de Armada in 1588 slecht zou aflopen, zou ze al voor aankomst 

bij Engeland verdeeldheid tussen Engeland en de Republiek veroorzaken. Zo begon Elizabeth in 

februari 1587 met besprekingen met Parma. Ook was zij niet bereid de afwijzende houding van de 

Republiek tegenover Filips II als soeverein te accepteren. Ook binnen de Republiek was sprake van 

verdeeldheid, en Leicesters positie werd er niet gemakkelijker op toen hij teruggeroepen werd naar 

Engeland en toen door toedoen van twee van zijn ondergeschikten Deventer en een fort bij Zutphen in 

Spaanse handen vielen.151 
 

De nieuwe gouverneur-generaal van de Provinciën, Leicester, was van adellijke afkomst en sinds het 

begin van de regering van Elizabeth een vooraanstaand persoon in wat Jonathan Israel noemt “de 

 
146 Israel, De Republiek, 250-51. 
147 Van Deursen, Maurits, 25-8. 
148 Van Deursen, Maurits, 30. 
149 Van Deursen, Maurits, 29. 
150 Van Schelven, Marnix, 183. 
151 Parker, The Dutch Revolt, 218-21. 
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puriteinse partij in de Engelse samenleving en politiek.”152 Tijdens de periode waarin Leicester de 

politieke en militaire leider van de Provinciën was, speelden daar verschillende, deels tegenstrijdige 

belangen. Enerzijds waren er de Hollandse regenten. Zij waren het die de grootste macht hadden 

binnen het bestuur van de Provinciën. Hun was er alles aan gelegen om de macht van Leicester tot een 

minimum te beperken. Anderzijds waren er de kleinere provincies, die niet akkoord waren met het 

overwicht van Holland in het bestuur van de Provinciën. Zij zagen in Leicesters komst een kans om de 

macht van Holland onder controle te krijgen.153 Leicester probeerde ook daadwerkelijk om het 

overwicht van Holland tegen te gaan, onder meer door de bijna verloren gewesten Vlaanderen en 

Brabant een stem in de Staten-Generaal te geven.154  

 

Een andere groep met bepaalde belangen waren de calvinisten die zowel binnen als buiten de 

Gereformeerde Kerk de gereformeerde orthodoxie ten volle geëerbiedigd wilden zien. Het tolerante 

beleid van Holland maakte dat ook zij zich schaarden aan de zijde van Leicester, die in Engeland 

immers ook een belangrijk voorstander van het calvinisme was.155 Een vierde groep met eigen 

belangen was de adel. Vooral in de noordelijke provincies had de adel het voor het zeggen. Daarnaast 

was er ook nog de adel die vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar het Noorden gevlucht waren. De adel 

moest niet zoveel hebben van de regenten, die immers stedelingen en geen aristocraten waren. Zij 

waren blij met de komst van de edelman Leicester als landvoogd.156 

 

In deze context was het niet verwonderlijk dat Leicester met de Hollanders in conflict kwam. A.Th. van 

Deursen onderscheidt conflicten aangaande handelszaken, religieuze zaken en bestuurlijke zaken.157 

Leicester wilde een verbod op handel met gebieden die door de vijand waren bezet, om de vijand op 

geen enkele manier te helpen. Op basis van een tegengestelde redenering wilden de Hollanders de 

handel met de vijand voortzetten, omdat het embargo de economie schaadde. De vijand zou toch wel 

aan zijn goederen komen, en daar konden de Provinciën dan het best nog zoveel mogelijk uit halen.158 

Toen Leicester vanaf december 1586 tijdelijk afwezig was, grepen de Staten van Holland de kans en 

verlichtten het handelsembargo.159 De kerkelijke onenigheid en verdeeldheid was een ander punt 

waar Leicester graag iets aan wilde doen. Hij stemde in met het verzoek van een relatief groot aantal 

gereformeerde predikanten om een nationale synode te houden. De weg naar eenheid lag in hun visie 

in de verwijdering van onzuivere elementen uit de kerk en het gezag van de orthodoxe leer in kerk en 

staat. De Hollandse regenten zagen eerder verdraagzaamheid als de weg naar minder verdeeldheid. 

De Hollandse Staten aanvaardden de nieuwe kerkorde waarin deze synode van 1586 resulteerde 

niet.160 Op bestuurlijk vlak was het grootste probleem volgens Van Deursen dat Leicester niet zo goed 

in staat was zijn macht te delen, terwijl dat essentieel was in het bestuur van de Provinciën.161 Het is 

 
152 Israel, De Republiek, 248. 
153 Israel, De Republiek, 247. 
154 Israel, De Republiek, 251. 
155 Israel, De Republiek, 247-48. 
156 Israel, De Republiek, 248. 
157 Van Deursen, De last, 120. 
158 Israel, De Republiek, 252; Van Deursen, De last, 121. 
159 Israel, De Republiek, 254-55. 
160 Israel, De Republiek, 253; Van Deursen, De last, 122. 
161 Van Deursen, De last, 122-23. 
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in dit kader ook niet erg verwonderlijk dat Leicester Maurits’ macht beperkt wilde houden, mede 

vanwege de deels verschillende belangen van die beiden.162 

 

8.4. De jaren 1588-1590 
Na Leicesters vertrek volgden de jaren 1588 tot 1590. In deze jaren traden veranderingen op met grote 

gevolgen voor het verdere verloop van de geschiedenis van de Republiek. Binnen de Republiek werd 

de dominantie van de Staten van Holland nog sterker gevestigd dan ze al was, terwijl ook de tegenstand 

tegen de Hollandse Staten afnam. Dit kwam deels door de kundige wijze waarop Oldenbarnevelt de 

touwtjes in handen hield. Een andere reden was dat Elizabeth vanaf 1588 haar steun aan de 

tegenstanders van de Staten van Holland introk. De oppositie verloor zo een belangrijke steunpilaar. 

Een bijkomend feit was dat Filips II zijn aandacht vanaf 1590 meer ging richten op Frankrijk dan op de 

Nederlanden, wat de druk op de Republiek in dat opzicht verlichtte.163 Er ontstond, in de woorden van 

Jonathan Israel, “een geordende en doelmatige federale staat (…), die vanuit Den Haag bestuurd werd 

door Oldenbarnevelt en de Staten van Holland.” Deze staat behaalde vanaf 1590 “een serie eclatante 

successen op velerlei gebied.”164 

 

In deze zelfde periode rond 1590 kreeg Maurits in korte tijd een belangrijke plaats in de Republiek. 

Daarin werkte Oldenbarnevelt in belangrijke mate mee. In 1590 en 1591 werd Maurits uiteindelijk 

stadhouder en kapitein-generaal van vijf provincies.165 Eveneens in deze tijd verliezen Marnix en 

Villiers volgens Van Deursen hun vooraanstaande adviserende functie voor Maurits. “Van Marnix 

horen we nadien nog slechts een enkele maal, en Villiers is in 1590 overleden.”166 In elk geval was 

Marnix in 1590 nog niet vergeten. De weduwe van Willem van Oranje, Louise de Coligny (1555-1620), 

had hem hoog staan. Zij liet niet lang na het sterven van Villiers haar hoogachting voor Marnix merken 

in een brief van 30 november 1590 aan de Franse Turenne, waarin ze Marnix’ adviezen bij hem 

aanbeval.167  

 
162 Van Deursen, Maurits, 34. 
163 Israel, De Republiek, 261-62. 
164 Israel, De Republiek, 267. 
165 Van Deursen, Maurits, 53-4. 
166 Van Deursen, Maurits, 55. 
167 Van Schelven, Marnix, 193. 
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9. Marnix in de jaren 1585 tot 1590: isolatie en betrokkenheid 
9.1. Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat de ontwikkelingen in de Noordelijke Nederlanden 

niet stilstonden terwijl Marnix achtereenvolgens in Antwerpen en West-Souburg verbleef. Marnix 

verloor bovendien in deze periode zijn interesse voor de politiek en de diplomatie niet. Zo deelt Van 

Schelven mee dat Marnix in februari 1587 in een brief aan Francis Walsingham liet weten dat hij graag 

weer politieke activiteiten zou uitvoeren. Marnix is eveneens positief komen te staan tegenover 

Engeland en zou Elizabeth graag van dienst zijn.168 Dat nam overigens niet weg dat Marnix ook andere 

bezigheden had. Van Schelven beschrijft een drietal liefhebberijen: Marnix’ botanische activiteiten, zijn 

kunstverzameling en zijn boekenverzameling.169 Moeilijkheden bleven ook in deze jaren niet 

achterwege. Zijn persoonlijke leven bleef niet onberoerd in de jaren van ballingschap. Zijn eerste 

echtgenote Philipotte van Belle stierf in 1586 en in 1587 huwde hij, tegen adviezen van vrienden in, 

met Catherine van Eeckeren.170  

 

Marnix vergat daarnaast zijn Antwerpse periode niet. Dat bleek uit zijn Brief Récit. Daarin verdedigde 

hij zijn positie in de ontwikkelingen voorafgaand en rond de val van Antwerpen. Op meer godsdienstig 

vlak vergat hij Antwerpen evenmin: in Trouwe vermaninge aende Christelicke Gemeynten van Brabant, 

Vlanderen, Henegou, ende andere omliggende landen, beyde die noch onder ’t cruyce sitten, ende die 

buyten’s lants geweken zijn van 1589 richtte hij zich tot de protestanten die nog in Antwerpen waren 

gebleven en tot hen die Antwerpen waren ontvlucht. Daarnaast verscheen in 1589 nog een polemisch 

werk waarin Marnix zich richtte tegen de Roomse kerk, getiteld Heylige Bulle ende Crusade des Paus 

van Roomen (…) seer claerlick uutgheleyt.171 

 
In dit hoofdstuk wordt, nadat in het vorige aandacht is besteed aan de context, gezocht naar Marnix’ 

plaats in internationale (protestantse) netwerken tot aan zijn missie naar Engeland en Frankrijk in 

1590. Bij de analyse van de bronnen zal opnieuw worden gewerkt aan de hand van een aantal thema’s 

die daarin te onderscheiden zijn. De thema’s ‘zelfperceptie en zelfverdediging’, ‘perceptie van de 

politieke en militaire situatie’ en ‘persoonlijke connecties’ komen ook in dit hoofdstuk terug. Nieuwe 

thema’s zijn ‘politiek en militair nieuws’ en vooral ook ‘betrokkenheid bij (inter)nationale politiek’. 

Zoals zal blijken, leefde Marnix ook in de jaren 1585 tot 1590 niet zo geïsoleerd als dat misschien op 

het eerste gezicht leek. 
 

9.2. Zelfbeeld en zelfverdediging 
9.2.1. Voorstanders en tegenstanders 

De periode van Marnix’ buitenburgemeesterschap in Antwerpen en de overgave van die stad had voor 

Marnix een lange nasleep. Dat komt onder meer duidelijk naar voren uit zijn correspondentie, vooral 

uit door hemzelf geschreven brieven. Zo schreef Marnix op 9 november 1585, niet lang na zijn 

aankomst in Souburg op Walcheren, een brief aan William Davison. Davison was in 1585 en 1586 als 

gezant vanuit Engeland in de Nederlanden. Als zodanig is deze brief een voorbeeld van een connectie 

 
168 Van Schelven, Marnix, 184-85. 
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van Marnix met een persoon die in internationale protestantse connecties een publieke functie 

vervulde, meer bepaald in de relatie tussen Engeland en de Provinciën. Het betreft de enige bekende 

brief uit de correspondentie die er mogelijk is geweest tussen Davison en Marnix.172 Uit de inhoud 

wordt duidelijk dat ook deze brief kadert in de strijd van Marnix tegen verdachtmakingen en 

beschuldigingen die de ronde deden. Zijn verzoek aan Davison is of die zijn gezag wil aanwenden opdat 

“le principal fondement de ma justification ou de ma condamnation” mag worden uitgesteld tot de 

komst van Leicester.173 Marnix lijkt deze brief vooral geschreven te hebben aan Davison als Engels 

gezant en niet zozeer als vriend of trouwe correspondent. Twee dagen later schreef Marnix opnieuw 

aan een persoon uit het politieke centrum van de Provinciën: Willem van Orsmale, lid van de Raad van 

State op het moment van schrijven.174 In dit schrijven gaat Marnix meer specifiek in op beledigingen 

aan zijn adres die volgens hem van de predikant Petrus Plancius afkomstig zijn en waardoor Marnix 

zich in zijn eer aangetast voelt.175 

 

Hebben Davison en Van Orsmale het mogelijk voor Marnix opgenomen in het politieke centrum van 

de Provinciën, Adriaan van der Myle heeft dat in elk geval gedaan. Marnix bedankt de voorzitter van 

het Hof van Holland dat deze hem heeft verdedigd tegen beschuldigers.176 Dat Marnix niet alleen maar 

verguisd werd na de Val van Antwerpen, toont ook een brief van de geleerde Justus Lipsius aan hem 

aan. Lipsius is optimistisch over de toekomst. Volgens Lipsius is niet haat, maar afgunst de oorzaak van 

“dit ostracisme” en zal Marnix, verbannen uit Athene, door de Atheners weer terug binnen worden 

gehaald.177 Ook Francis Walsingham lijkt Marnix in ere te hebben gehouden. In Marnix’ brief aan 

Walsingham van 16 mei 1586 stelt Marnix dat hij Walsinghams brief van 25 maart als een bewijs van 

vriendschap heeft ervaren. Vervolgens geeft Marnix aan wat hij concreet zo waardeert in Walsingham, 

namelijk dat die ondanks alle beschuldigingen en vooroordelen die tegen Marnix rondgaan, blijft 

geloven in Marnix’ integriteit. Opnieuw geeft Marnix met zoveel woorden aan wat hij als zijn 

levensdoel ziet: “(…) que je n’aye tousiours eu pour mon seul but et la gloire de son nom [Gods Naam, 

DTG] et la cons[er]vation de ses Eglises.”178 

 

Marnix schreef behalve genoemde meer of minder hooggeplaatste figuren ook aan de Engelse 

gouverneur Leicester zelf, op 12 september 1587. Het is opvallend dat deze brief van een inwoner van 

de Nederlanden als Marnix aan een Engelsman als Leicester niet in het Frans of het Engels, maar in het 

Italiaans is geschreven. Volgens de inleiding die in Marnixi epistulae op de brief wordt gegeven, kan dit 

 
172 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 264-65. 
173 Philips van Marnix aan William Davison, 09.11.1585, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip 
Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 266-67 (citaat: p. 
267). 
174 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 267. 
175 Philips van Marnix aan Willem de Hertoghe, heer van Orsmale en Steene, 11.11.1585, in Marnixi epistulae, ed. 
Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University 
Press, 2017), V: 269-70. 
176 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 278. 
177 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 274 (integrale vertaling die voorafgaat aan de uitgave 
van de originele brief: Justus Lipsius aan Philips van Marnix, 01.04.1586, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, 
iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 275-
77). 
178 Philips van Marnix aan Francis Walsingham, 16.05.1586, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus 
Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 280. 
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worden verklaard door een “Italofilie” die in deze periode bestond in “de hogere Engelse kringen.”179 

Behalve verschillende (ook private) aangelegenheden laat Marnix ook in deze brief, dus meer dan twee 

jaar na de Val van Antwerpen, aan Leicester weten dat hij tegenstanders heeft. Zij zullen volgens 

Marnix proberen te beletten dat Marnix Leicester van dienst zou kunnen zijn.180 Het is niet 

onwaarschijnlijk dat Marnix hiermee doelt op mensen die hem vanwege zijn ‘mislukte’ 

buitenburgemeesterschap oftewel ‘verraad’ nog steeds buiten de politiek willen houden. 

 

9.2.2. ‘Eerherstel’ vóór 1590? 

Waren er mensen die Marnix liever niet meer terug zagen keren in de politiek, er waren ook mensen 

die dat wel wilden, of minstens de mogelijkheid daartoe open wilden houden. Dat blijkt uit een 

instructie die de Gecommiteerde Raden van Zeeland opstelden voor Jan van der Beke, gedateerd 8 

november 1586. Van der Beke was blijkens de aanvang van de instructie pensionaris van Vlissingen. 

Het was de bedoeling dat hij namens de Zeeuwse Staten zich bij Leicester en bij de Staten-Generaal 

zou vervoegen. Wat hij daar moest bespreken, werd in de instructie opgetekend.181 Deze instructie valt 

als zodanig buiten de onderzoeksvraag. Wat ze toch interessant maakt, is dat er melding wordt 

gemaakt van Marnix. 

 

De Staten van Zeeland wilden Van der Beke namelijk onder meer naar Den Haag zenden in verband 

met de vervulling van de vacature die ontstaan was na het overlijden van Philip Sidney (1554-1586) 

als kolonel van Zeeland. Philip Sidney, neef van Leicester en schoonzoon van Walsingham, was sinds 

1585 gouverneur van de Vlissingen. Die stad was één van de drie pandsteden Vlissingen, Rammekens 

en Den Briel, waar evenals in andere plaatsen Engelse soldaten waren gevestigd. De Staten van Zeeland 

wilden niet dat de benoeming van Sidney’s opvolger buiten hen om zou gaan. Uit de instructie blijkt 

dat Marnix één van de personen is die door hen voor deze post werd aanbevolen.182 Het is dus nog 

maar 1586 als de Staten van Zeeland Marnix al als de potentiële opvolger van Philip Sidney als kolonel 

van Zeeland zien. Dit veronderstelt een grote mate van vertrouwen in Marnix, al geruime tijd voordat 

hij door dezelfde Staten in 1590 naar Engeland en Frankrijk gestuurd werd. Dit gegeven staat op 

gespannen voet met Van Schelvens stellingname dat Marnix vanaf 1590 in ere is hersteld, eerst in 

Zeeland en naderhand ook daarbuiten.183 Dat Marnix Sidney’s opvolger niet is geworden neemt niet 

weg dat de Staten van Zeeland hem daar wel een geschikte kandidaat voor achtten. 

 

9.3. Perceptie van de politieke en militaire situatie 
In enkele brieven gaat Marnix meer uitgebreid in op de politieke en militaire toestand in de Provinciën. 

Daarbij heeft hij niet alleen als doel om de geadresseerde te informeren, maar soms ook om te 

 
179 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 321; Philips van Marnix aan Robert Dudley, graaf van 
Leicester, 12.09.1587, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters 
(Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 322-24. 
180 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 321-22. 
181 Instructie voor Jan van der Beke van Gecommitteerde Raden van Zeeland, 08.11.1586, in Correspondentie van 
Robert Dudley Graaf van Leycester en andere documenten betreffende zijn gouvernement-generaal in de 
Nederlanden 1585-1588, ed. H. Brugmans (Utrecht: Kemink en Zoon, 1931), I: 251. 
182 Instructie voor Jan van der Beke van Gecommitteerde Raden van Zeeland, 08.11.1586, I: 252; Israel, De 
Republiek, 254; William Andrew Ringler, “Sir Philip Sidney, English Author and Statesman,” Encyclopaedia 
Britannica, geraadpleegd 12.05.2020, https://www.britannica.com. 
183 Van Schelven, Marnix, 197. 
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adviseren. Soms laat Marnix duidelijk merken hoe optimistisch of juist pessimistisch hij over de 

situatie is. 

 

Marnix was in zekere mate op de hoogte van de politieke en militaire actualiteit. Zo schreef hij op 19 

juli 1586 aan Adriaan van der Myle een brief waarin hij verwijst naar de inname van Axel door Staatse 

troepen, terwijl Farnese het nabijgelegen Terneuzen belegerde.184 Qua inhoud is deze brief schijnbaar 

niet erg revelerend voor Marnix als schakel in het internationaal protestantisme. Bovendien is het 

internationale aspect in deze brief nauwelijks of niet aanwezig. Anderzijds maakt een brief als deze 

duidelijk dat correspondentie over politiek en oorlogvoering (uiteraard) niet altijd diepgaande 

beschouwingen bevatte, zoals die bijvoorbeeld in de eerder besproken brief van Marnix aan Adolf van 

Meetkercke te vinden zijn.185 Toch heeft het delen van nieuws in Marnix’ brieven in deze periode, zoals 

hij naar de actualiteit verwees in deze brief aan Van der Myle, een relatief klein aandeel. Ook Marnix 

zelf lijkt in deze periode geen grote gedachten te hebben gehad van zijn kennis van het nieuws. Zo 

schrijft hij in september 1587 aan Leicester dat hij hem geen nieuws kan meedelen vanwege het feit 

dat hij niet buiten zijn woonplaats komt.186 Aan Walsingham schrijft hij in januari 1588: “Pour le 

p[re]sent je n’ay encore rien digne de vos oreilles, ne qui merite d’interrompre vos occupations.”187 In 

een volgende brief aan Walsingham, geschreven in april 1588, stelt Marnix: “Quant aux nouvelles ou 

affaires d’Estat je n’entreray icy en aucun discours partie pource qu’a moy ne sied d’en parler beaucoup 

me tenant en ceste vie privée et solitaire du tout esloigné de la cognoissance d’icelles (…).”188 

 

Dat Marnix nochtans goed op de hoogte kon zijn van actualiteiten en daarover ook een mening had, 

blijkt in een lange brief die Marnix in september 1586 schreef aan een onbekende geadresseerde. 

Volgens de inleiding in Marnixi epistulae was het de bedoeling van Marnix dat de brief aan het Engelse 

hof gelezen zou worden. In dezelfde inleiding worden Leicester en Walsingham als potentiële 

geadresseerden genoemd, maar in beide gevallen wordt aangetoond dat zij dat waarschijnlijk niet 

geweest zijn. Ook de kans dat Philip Sidney of William Davison de geadresseerde was, is volgens 

Marnixi epistulae niet groot. Robert Sidney (1563-1626), Philips jongere broer en oomzegger van 

Leicester, wordt aangewezen als degene aan wie de brief hoogstwaarschijnlijk gericht was. Deze 

Robert Sidney had een goede plaats aan het hof van Elizabeth en was dan ook een goede 

‘toegangspoort’ waardoor deze brief daar terecht kon komen. Tijdens het bewind van Leicester 

verbleef hij een aantal jaren in de Nederlanden. In 1590 kwam hij opnieuw in de Nederlanden, toen als 

nieuwe gouverneur van Vlissingen. In het begin van de jaren 1590 was hij zodoende opnieuw 

betrokken in de Nederlandse politiek en werkte hij ook samen met Maurits. De onderhavige brief is 

uitgegeven in het Engels, maar de mogelijkheid bestaat dat de originele versie in het Frans, of in het 

Frans en het Engels, is geschreven.189 

 
184 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 297. 
185 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 250-64 (nr. 332). 
186 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 322. 
187 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 324; citaat: Marnix aan Walsingham, 23.01.1588, V: 325. 
188 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 326; citaat: Philips van Marnix aan Francis Walsingham, 
28.04.1588, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters 
(Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 328. 
189 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae V, 298-300; Editors of Encyclopaedia Britannica, “Robert 
Sidney, 1st Earl of Leicester, British Soldier and Politician,” Encyclopaedia Britannica, geraadpleegd 12.05.2020, 
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In elk geval is de brief een voorbeeld van een internationale connectie van Marnix, al verbleef Sidney 

in 1586 in de Nederlanden. Uit het begin van de brief blijkt dat deze brief van Marnix niet op zichzelf 

staat, maar een antwoord is op een vraag van Sidney. Gezien de manier waarop de brief begint, betrof 

deze vraag waarschijnlijk Marnix’ visie op de verdediging van de Provinciën. Nog afgezien van de 

verdere inhoud van deze brief, is het al het opmerken waard dat Marnix deze vraag krijgt van een niet 

onbelangrijke Engelsman, ervan uitgaande dat Robert Sidney inderdaad de geadresseerde was. Sidney 

was overigens in september 1586 nog maar 22 jaar oud.190 Aan het eind van de brief stelt Marnix dat 

hij de brief niet schreef omdat er geen anderen zijn die veel meer dan hem over militaire zaken kunnen 

zeggen, maar omdat hij Sidney niet ongehoorzaam wilde zijn.191 

 

De brief bevat een lange uiteenzetting over verschillende oorlogsstrategieën die gekozen kunnen 

worden in de strijd tegen de Spanjaarden. In het algemeen gesproken valt op dat Marnix de vraag van 

Sidney verre van oppervlakkig beantwoordt. Hij blijft allerminst steken in algemene wijsheden of 

waarheden met betrekking tot oorlogsvoering, maar werkt strategieën vrij concreet uit.192 Een 

interessante vraag in het kader van dit onderzoek is vooral of de brief iets laat zien van Marnix’ kijk op 

de internationale situatie, meer bepaald op een eventuele protestantse of calvinistische internationale. 

Met andere woorden: wie zijn voor Marnix de vijanden, wie de (eventuele) vrienden en bondgenoten—

beide op internationale schaal bekeken?  

 

Vanuit de vaststelling dat in de Provinciën niet voldoende soldaten aanwezig zijn om de Spanjaarden 

een offensieve oorlog aan te doen, komt Marnix tot overwegingen rond het inroepen van buitenlandse 

hulp. Daarbij zijn volgens Marnix eigenlijk alleen Engeland en Schotland geschikte kandidaten. 

Immers, “the Wallons, Italians, Spaniards are all our enemyes.”193 Vanuit Frankrijk kunnen nu geen 

hulptroepen verwacht worden en van infanteristen uit het Duitse Rijk heeft Marnix ook niet veel 

verwachting. Gaat het dan over Engeland, dan is het voor Marnix allerminst zeker dat vandaaruit 

voldoende steun kan worden verkregen, onder meer omdat de Engelsen hun eigen soldaten misschien 

in de toekomst zelf hard nodig zouden hebben. Gaat het over Duitse cavalerie, dan somt Marnix 

verschillende bezwaren op tegen het inroepen van die hulp. De conclusie luidt dat een offensieve 

oorlog in de gegeven omstandigheden geen goede optie is, of in elk geval veel voorbereiding vraagt. 

Vervolgens gaat Marnix over op strategieën voor een defensieve oorlog—niets doen is immers geen 

optie.194 

 

Ondersteunt het eerste deel van Marnix’ gestructureerde uiteenzetting het idee van ‘twee 

internationales’ in Marnix’ gedachtewereld? Duidelijk is dat Marnix een helder antwoord geeft op de 

vraag wie de mogelijke bondgenoten en wie de vijanden waren. Het meer religieuze aspect van een 

soort broederschap van gereformeerden of protestanten in het algemeen—met andere woorden: een 

 

28.04.1588, wordt toegelicht waarom Robert Sidney waarschijnlijk de geadresseerde is van de brief van 
september 1586: De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 328-29. 
190 Philips van Marnix aan N.N. (waarschijnlijk Robert Sidney), 09.1586, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, 
iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 301; 
Editors of Encyclopaedia Britannica, “Robert Sidney.” Robert Sidney zou pas in november 23 jaar oud worden, 
zoals uit laatstgenoemde webpagina kan worden afgeleid. 
191 Marnix aan N.N., 09.1586, Marnixi epistulae, V: 311. 
192 Marnix aan N.N., 09.1586, Marnixi epistulae, V: 301-11. 
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calvinistische of protestantse internationale met een duidelijk religieus karakter—is hier echter niet 

aanwezig. Marnix richt zich tot hiertoe sterk op de concrete omstandigheden en maakt heel praktische 

afwegingen. Dit bewijst dat Marnix’ ideaal of denkbeeld van een protestantse internationale—wat dat 

dan ook precies in mag houden—een praktische en realistische houding niet uitsluit. Verder laat 

Marnix met deze brief zien dat hij vanuit zijn relatief geïsoleerde positie toch nog veel van de wereld 

meekreeg. Een belangrijke verklarende factor hiervoor is uiteraard zijn briefwisseling en andere 

contacten. In het vervolg van de brief gaat Marnix zoals gezegd in op de defensieve oorlog, waarvoor 

hij twee mogelijke strategieën geeft: die van “divertion” en die van het lastigvallen van de vijand.195 

Marnix praktische instelling blijkt hier ook samen te gaan met zijn geloof in Gods voorzienigheid. Als 

Marnix ingaat op de tactiek van ‘diversion’, stelt hij: “It seemeht truely that God hath in this case opened 

unto us a doore by the obtaining of Axell and by cutting the dike of Burgaten, as commodious as may 

be wished.”196 

 

Het buitenland komt opnieuw expliciet ter sprake als Marnix aan het einde van de brief, in de context 

van de zee als “our principall force and advantage” ingaat op “these inhibitions of trafficque, which 

have not long since bene made and yet have not been well executed.”197 Marnix spreekt zich positief 

uit over een handelsembargo, maar voert tegelijk ook argumenten tegen een embargo aan. Zijn 

dringende raad is om duidelijke keuzes te maken en zich daaraan te houden. Marnix stelt voor dat 

Leicester een vergadering zal beleggen die moet toewerken naar een duidelijke beslissing rond de 

zeevaart. Marnix geeft aanbevelingen voor beide mogelijke uitkomsten van de vergadering: een 

scenario met en een scenario zonder handelsembargo.198 

 

Op 2 oktober 1586 schreef Marnix aan Adriaan van der Myle dat hij de toekomst voor het vaderland 

niet zonnig inzag. Hij schrijft in dezelfde brief ook over zijn eigen positie: hij wordt niet betrokken bij 

staatszaken en vind dat niet zo erg.199 Dit teruggetrokken leven—“Agricola, inter meos, in meo 

vivo.”200—is relatief, zoals ook uit de hierboven besproken brief aan (waarschijnlijk) Robert Sidney 

blijkt. Marnix was in elk geval op de hoogte van diverse politieke en militaire aangelegenheden, al 

stond hij dan meer aan de zijlijn dan vóór 1585 vaak het geval was geweest. 

 

9.4. Persoonlijke connecties: indicaties van een netwerk 
Het feit dat Marnix brieven schreef naar en ontving van verschillende personen in binnen- en 

buitenland, geeft aan dat hij een plaats had in internationale connecties, waarbinnen allerlei informatie 

werd uitgewisseld. Dat het hierbij niet alleen ging om individuele correspondentiebanden, maar om 

een netwerk, komt in sommige brieven duidelijk naar voren. In die brieven wordt duidelijk dat Marnix 

(uiteraard) meer mensen kende dan degenen van wie bekend is dat ze met hem correspondeerden. 

 

Een voorbeeld hiervan is te vinden in correspondentie over de kwestie van Marnix’ psalmberijming. 

De psalmberijming en de moeilijkheden rond een eventuele invoering ervan voor kerkelijk gebruik 

 
195 Marnix aan N.N., 09.1586, Marnixi epistulae, V: 303-04 (citaat p. 303). 
196 Marnix aan N.N., 09.1586, Marnixi epistulae, V: 304. 
197 Marnix aan N.N., 09.1586, Marnixi epistulae, V: 310. 
198 Marnix aan N.N., 09.1586, Marnixi epistulae, V: 310-11. 
199 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 311-12. 
200 Philips van Marnix aan Adriaan van der Myle, 02.10.1586, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus 
Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 312. 
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vallen buiten het kader van dit onderzoek. Opvallend is wel dat een aantal personen met wie Marnix 

blijkens andere correspondentie connecties had, ook terugkomen in correspondentie over de 

psalmberijmingskwestie. Zo komen in een brief van Vulcanius aan Marnix, geschreven tussen 21 juni 

en 10 juli 1586, Leonard de Casembroot (overleden 1604) en Adolf van Meetkercke voor als personen 

die samen met Vulcanius meerdere keren de maaltijd hadden gebruikt. Adolf van Meetkercke was één 

van degenen die Marnix een brief schreef na de Val van Antwerpen en vóór zijn vertrek naar Zeeland. 

Casembroot was gedurende zijn leven actief in de politiek en de diplomatie. Zo was hij ook betrokken 

geweest bij de pogingen van de Provinciën om Hendrik III en later Elizabeth als soevereine vorst te 

verkrijgen.201 

 

In de brief die Marnix op 23 januari 1588 aan Walsingham schreef, beval hij Leonard de Casembroot 

aan, die toen één van de afgevaardigden van de Staten was die naar Engeland gingen. Het feit dat 

Walsingham, volgens Marnix, de afgevaardigden wel zal kennen en het feit dat hij één van hen bij 

Walsingham aanbeveelt kan worden beschouwd als een voorbeeld van Marnix als schakel in het 

internationaal protestantisme. Dit temeer omdat hij Casembroot als vriend én als “for affectionne a la 

religion, fidelle et sincere avecq lequel vous pouvés co[mmun]iquer librement” aan Walsingham 

voorstelt.202 Deze Casembroot bracht Marnix een brief van Walsingham over, geschreven op 28 april 

1588. In deze brief meldt Marnix dat hij geen nieuws heeft. Wel heeft hij ene Sidney geschreven over 

politieke zaken. Volgens Marnix wil deze Sidney Walsingham iets uit die brief meedelen. Een dergelijke 

verwijzing naar een brief die Marnix aan iemand anders schreef, komt ook voor in de brief die hij in 

januari 1588 aan Walsingham schreef. Daarin verwijst hij naar een brief die hij aan Leicester schreef.203 

Zoals hieruit blijkt, is Marnix’ correspondentie zonder meer te situeren in een internationaal netwerk 

van de uitwisseling van informatie. 

 

Een voorbeeld van een meer uitgebreide aanbeveling is te vinden in de brief die Marnix op 11 

november 1589 aan Walsingham schreef. De brief wordt overgebracht door een jongeman, die familie 

was van de eerste man van Marnix’ huidige echtgenote. De jongeman is in Keulen geboren en door zijn 

vader en zijn oom naar Marnix gestuurd om via hem met de afgevaardigden van de Staten mee te 

kunnen gaan naar Hendrik van Navarra in Frankrijk. Die opzet mislukt, waarna de volgende optie is 

om naar Engeland te gaan, waarop de jongeman zelf sterk aandringt. Zodoende schrijft Marnix 

Walsingham aan.204 Het voegt in het kader van dit onderzoek weinig toe om de details hiervan uit te 

werken. Het is wel het opmerken waard dat deze jongeman uitgerekend naar Marnix werd gestuurd 

om via hem in Frankrijk terecht te komen. Toen bleek dat dat niet zou lukken, maakte de jongeman 

Marnix duidelijk dat het de bedoeling was dat hij dan elders “au service de q[ue]lque bon seigneur” 

zou komen, “ou il peut veoir et apprendre q[ue]que chose et en faisant service, se façonner aux 

affaires.”205 Blijkbaar verwachtten de personen die de jongeman naar Marnix zonden dat die 

 
201 P.J. Blok, “Casembroot (Leonard de),” in Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, eds. P.C. Molhuysen, 
P.J. Blok en Fr. K.H. Kossmann (Amsterdam: N. Israel, 1974), 7: 283; De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi 
epistulae, V: 285-86. 
202 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 324; Marnix aan Walsingham, 23.01.1588, V: 325-26. 
203 Marnix aan Walsingham, 23.01.1588, V: 325; Marnix aan Walsingham, 28.04.1588; V: 328-29. 
204 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 429; Philips van Marnix aan Francis Walsingham, 
11.11.1589, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters 
(Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 429-31. 
205 Marnix aan Walsingham, 11.11.1589, V: 430-31. 
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voldoende connecties zou hebben om de jongeman minstens in Frankrijk te krijgen, en eventueel aan 

een andere plaats te helpen waar hij de politieke en diplomatieke wereld wat zou kunnen leren kennen. 

 

Marnix geeft aan dat hij het een moeilijke afweging vindt om dit verzoek te doen: hij wil niet onbeleefd 

zijn, maar anderzijds voelt hij zich, mede door zijn goede gedachten over de jongeman en diens familie, 

gedrongen het toch aan Walsingham te vragen. Mocht Walsingham niet aan dit verzoek kunnen 

voldoen, dan vraagt Marnix hem voor deze jongeman een ander plaatsje te willen zoeken. Hij zal 

Walsingham daar bijzonder erkentelijk voor zijn.206 De brief toont dat Marnix deel uitmaakte van een 

netwerk én dat hij moeite deed om de jongeman in het politieke en diplomatieke ‘milieu’ te 

introduceren. Dit komt ook naar voren als hij Walsingham vraagt om een ander plekje voor de 

jongeman, mocht die niet bij Walsingham terecht kunnen. Marnix spreekt dan over een plaats “chés 

q[ue]lque bon seigneur ou gentilhomme de qualité où il puisse apprendre la practique de vivre entre 

honnestes gens.”207 Er wordt niet expliciet gesproken over een netwerk van protestanten of 

calvinisten, maar het is aannemelijk dat Marnix de jongeman niet graag in dienst van bijvoorbeeld een 

ambassadeur van Filips II zou zien. 

 

Een vroeger voorbeeld van een brief die vooral bedoeld is om iemand aan te bevelen, is de brief die 

Marnix op 25 april 1587 schreef aan Christiaan Huygens senior (1551-1624). Deze Huygens was sinds 

1584 één van de secretarissen van de Raad van State. Daarvoor was hij sinds 1578 als secretaris in 

dienst bij Willem van Oranje, wat hij bleef tot diens overlijden. In die tijd leerde hij ook Marnix kennen, 

die immers ook één van Oranjes medewerkers was. Huygens was ook in de periode-Leicester, waarin 

deze brief geschreven werd, een belangrijk figuur in de Provinciën. Marnix wil de overbrenger van de 

brief, Cornelis Adriaensse, aanbevelen vanwege zijn activiteiten voor de goede zaak. Meer bepaald wil 

Marnix bereiken dat Adriaensse meer inkomsten zal krijgen dan hij nu heeft.208 

 

9.5. Betrokkenheid bij de (inter)nationale politiek 
Marnix was in de jaren 1585 op de hoogte van nationale en internationale ontwikkelingen, deelde 

nieuws daarover met anderen en had ondanks zijn relatief teruggetrokken bestaan contacten met 

verschillende mensen die in politiek en diplomatie op nationaal en internationaal niveau actief waren. 

Echter, ook de stelling dat Marnix tijdens de jaren 1585 tot 1590 wel van politiek op de hoogte was, 

maar daarin niet actief was, heeft nuancering nodig. Bestudering van Marnix’ briefwisseling en andere 

bronnen maakt duidelijk dat het beeld van ‘rustige jaren voor Marnix’ maar ten dele juist is. In elk geval 

hield Marnix al in een brief van juli 1586, minder dan een jaar na de Val van Antwerpen, de 

mogelijkheid open dat hij weer een publieke politieke functie zou vervullen. Hij had ook kunnen 

beslissen zich van politiek en diplomatie af te wenden en zich volledig te concentreren op het 

Bijbelvertaalwerk.209 Uit verschillende bronnen blijkt bovendien dat Marnix in deze jaren ook in zekere 

 
206 Marnix aan Walsingham, 11.11.1589, V: 431-32. 
207 Marnix aan Walsingham, 11.11.1589, V: 431-32. 
208 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 318-20; Philips van Marnix aan Christiaan Huygens sr., 
25.04.1587, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters 
(Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 320-21; J.A. Worp, “Huygens (Christiaan) (1),” in 
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209 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 298. 
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zin politiek actief was. In deze paragraaf zal ook Marnix’ verhouding tot Leicester en diens 

gouverneurschap aan de orde komen. 

 

9.5.1. Marnix en Leicesters gouvernement 

Marnix lijkt in zekere zin positief te hebben gestaan tegenover Leicester. Dat blijkt daaruit dat hij zijn 

zoon Jacob bij Leicester in dienst liet treden. Op 3 december 1586 schreef Marnix aan Walsingham met 

haast een korte brief. Zijn zoon zou de brief overbrengen, en deze moest al snel vertrekken. Een deel 

van de brief is afgescheurd, waardoor enkele regels missen. De brief laat zien dat de contacten tussen 

Marnix en Walsingham niet in de eerste plaats of uitsluitend ‘zakelijk’ waren. Marnix refereert 

uitdrukkelijk aan de geloofsovertuiging die beiden deelden en waarin hij blijkens zijn manier van 

uitdrukken ook verbondenheid met Walsingham ervoer. Belangrijk als het gaat over Marnix’ 

verhouding tot Leicester is het postscriptum, waarin Marnix meedeelt dat hij zijn zoon Jacob in dienst 

heeft laten treden bij Leicester. In combinatie met het gegeven dat Leicester juist in december 1586 de 

Republiek voor een tijd verliet om in Engeland te verblijven, is het goed mogelijk dat Marnix’ zoon met 

de gouverneur-generaal meereisde.210 Het is zeer onwaarschijnlijk dat Marnix zijn zoon zelf bij 

Leicester in dienst zou doen treden als hij niets van de Engelse gouverneur moest hebben. Dat Marnix 

minstens een zekere waardering voor Leicester had, blijkt ook uit de brief die hij op 12 september 

1587 aan Leicester schreef. Daarin blijkt, behalve dat Marnix zijn zoon inzette als boodschapper naar 

Leicester, dat Marnix zijn diensten aan Leicester aanbood.211 

 

Uit verschillende bronnen buiten Marnix’ eigen correspondentie wordt duidelijk dat Marnix’ 

betrokkenheid op de politiek zich niet beperkte tot het schrijven van brieven met nieuws en eventueel 

adviezen. Op 23 januari 1587 schreef Gilpin vanuit Den Haag een brief aan Leicester. George Gilpin 

(1514(?)-1602(?)) was een belangrijke figuur in de onderhandelingen tussen Engeland en de 

Verenigde Provinciën. Vanaf 1583 was hij agent van Elizabeth. Op het moment dat hij deze brief schreef 

was hij secretaris van de Raad van State, waarvan hij in 1593 lid zou worden.212 De brief bevat ook een 

mededeling over Marnix. Gilpin deelt Leicester mee dat Aldegonde samen met de vice-admiraal 

Justinus van Nassau naar Maurits in Den Haag is gekomen. Villiers is daar ook geweest.213 

 

Het is niet toevallig dat Marnix juist in januari 1587 in Den Haag was. Zijn komst kadert in de periode 

van afwezigheid van Leicester vanaf december 1586. Leicester wilde in deze periode toch graag het 

gezag in eigen hand houden. Hij wilde het gezag over het leger niet afstaan. De drie mannen die tijdens 

Leicesters afwezigheid een aanzienlijk deel van dat gezag uitoefenden, Sir William Stanley, Rowland 

York en Diederik Sonoy, waren afhankelijken van hem. Johan van Oldenbarnevelt wilde, tegen 

Leicesters wil, toch een plaatsvervanger voor Leicester tijdens diens afwezigheid. Die plaatsvervanger 

 
210 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae V, 313; Philips van Marnix aan Francis Walsingham, 
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212 H. Brugmans, red., Correspondentie van Robert Dudley Graaf van Leycester en andere documenten betreffende 
zijn gouvernement-generaal in de Nederlanden 1585-1588 (Utrecht: Kemink en Zoon, 1931), II: 36; O. Schutte, 
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213 George Gilpin aan Robert Dudley, graaf van Leicester, 23.01.1587, in Correspondentie van Robert Dudley Graaf 
van Leycester en andere documenten betreffende zijn gouvernement-generaal in de Nederlanden 1585-1588, ed. H. 
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zou afhankelijk moeten zijn van de Staten van Holland. Maurits wilde de post van plaatsvervanger van 

Leicester zeker voor zichzelf hebben, en zijn raadgevers Marnix en Villiers kwamen vanuit Zeeland om 

hem in die richting te helpen. Op 24 januari 1587—een dag nadat Gilpin zijn brief aan Leicester 

schreef—werd Maurits ook daadwerkelijk kapitein-generaal van de Hollandse en Zeeuwse 

krijgsmacht. De komst van zijn twee raadgevers had daar echter volgens A.Th. van Deursen weinig toe 

bijgedragen.214 

 

Een andere brief aan Leicester werd geschreven op 3 februari 1587 door Prouninck. Gerard Prouninck 

(overleden 1610) was op het moment dat hij deze brief schreef, sinds oktober 1586 tweede 

burgemeester van Utrecht. Hij was een niet onbelangrijke voorstander van Leicester.215 Ook in deze 

brief komt Marnix ter sprake: 

 
“Jo intendo ancora che Santaldegonda è venuto nella Haga, con discorsi nuovi del torto, ch’el re di Spagna 

fa al principe di Parma nel regno di Portugal. In modo che venendo il re a morire, questo principe 

pensarebbe di vindicarsene pel cambio de Paëse Bassi, donde veneremmo a buona et ferma pace. Dicono 

ch’el detto Aldegonda debbe trovarsi in questa terra, ma, non credo, che sarà sofferito.”216 

 

De Calendar of State Papers bevat een Engelstalige parafrase, waaruit duidelijk wordt dat Prouninck 

had gehoord dat Marnix naar Den Haag was gekomen met nieuws over wat Filips II Parma had 

aangedaan in Portugal. Vanwege het risico dat Parma ter compensatie daarvan de Nederlanden zou 

nemen, achtte Marnix het nodig dat er een vredesverdrag tot stand zou komen. Ook had Prouninck 

gehoord dat Marnix mogelijk naar de omgeving van Utrecht zou komen, maar Prouninck achtte het 

niet waarschijnlijk dat hem dat toegelaten zou worden.217 
 

Aangezien deze brief kort na de brief van Gilpin aan Leicester is geschreven, is het zeer waarschijnlijk 

dat beiden over hetzelfde bezoek van Marnix aan Den Haag spreken. Marnix zou dan dus (onder meer) 

naar Den Haag zijn gekomen om aan te dringen op vrede, waarschijnlijk een vrede zoals hij die ook 

tijdens het beleg van Antwerpen al had gewild: een duurzame vrede voor de hele Nederlanden. Al 

wordt hier niet duidelijk of hij op uitnodiging dan wel op eigen initiatief naar Den Haag gegaan is, 

wijzen de brieven van Gilpin en Prouninck er wel op dat Marnix betrokken was bij besprekingen over 

(buitenlandse) politiek. Die besprekingen werden gevoerd met Maurits, zoals uit de brief van Gilpin 

bleek, en dus niet ‘maar’ in een lokale vergadering van politici. Ook al zou Marnix dit min of meer op 

persoonlijke titel gedaan hebben, en niet als afgevaardigde van bijvoorbeeld de Staten van Zeeland, 

dan nog blijkt hieruit dat hij reeds vóór 1590 daadwerkelijk betrokken is geweest bij de politiek. 
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Op 27 februari 1587 schreef Marnix opnieuw aan Walsingham. Marnix schreef deze brief vooral naar 

aanleiding van de komst van William Russell (ca. 1558-1613), die gouverneur van Vlissingen werd na 

het overlijden van Philip Sidney, waarover Marnix aan Walsingham schreef in december 1586.218 

Marnix had kunnen klagen over de Engelse aanwezigheid in de nabijgelegen pandsteden Vlissingen en 

Rammekens. Hij zou dan niet de enige geweest zijn die over de Engelse soldaten klaagde.219 Marnix 

betoont zich bijzonder verblijd met de komst van Russell, zeker ook nadat hij hem ontmoet heeft. Dit 

is meteen een voorbeeld van een contact dat Marnix in deze jaren had, terwijl er geen sprake is van 

briefwisseling. Het gesprek ging over “les affaires du paÿs.”220 Dat is gezien Marnix’ interesses en 

Russells functie niet verwonderlijk, maar laat tegelijkertijd de inhoud van het gesprek grotendeels in 

het duister. Marnix is bereid de zaak van Hare Majesteit van dienst te zijn. Vanwege zijn persoonlijke 

omstandigheden zal die hulp volgens Marnix echter niet meer inhouden dan het gebed tot God.221 Er 

is in deze brief geen directe aanwijzing dat Marnix een antwoord heeft ontvangen op zijn brief aan 

Walsingham van december 1586. Wel blijkt uit de brief dat Walsingham Russell bij Marnix heeft 

aanbevolen. Ook bedankt Marnix Walsingham in deze brief “au regard des offres qu’il vous plait me 

faire au regard de mon fils,” die naar Engeland gereisd was en de vorige brief van Marnix aan 

Walsingham zou overhandigen.222 Het is niet onwaarschijnlijk dat Walsingham deze aanbeveling en 

dit aanbod deed in een antwoord op Marnix’ brief van 3 december 1586. 

 

Op 5 april 1587 schreef Thomas Sackville, baron van Buckhurst (1536-1608) een brief aan 

Walsingham, nadat hij twee dagen eerder was aangekomen in Vlissingen. Sackville werd in 1587 

samen met Bartholomew Clerke en John Norris naar de Republiek gezonden vanuit Engeland.223 De 

gouverneur van Vlissingen William Russell, Marnix ook bekend, deelde Buckhurst verschillende zaken 

mee. Zo was er bijvoorbeeld nog geen opvolger voor Philip Sidney als gouverneur van Zeeland. Terwijl 

Buckhurst in Middelburg was, kreeg hij bezoek van Marnix, “offring himself and al his endevor to do 

servis to Her Majesty, with whom I had a long discours, and receved from him sundry advises and 

advertisments, which I hope shal avail this caus; (…).”224 Buckhurst heeft een positieve indruk van 

Marnix en diens goede wil en genegenheid voor de goede zaak gekregen. Marnix gaf Buckhurst zijn 

visie op de actuele problemen, namelijk dat die vooral waren veroorzaakt door Leicesters vertrek. Als 

Leicester weer terug zal keren, “al thes cloudes wil prove but a somershour,” aldus Marnix, die Paulus 

Buys als een belangrijke oorzaak van “this alteracon” zag.225 Verderop in de brief schrijft Buckhurst 

nogmaals over Marnix. Die had hem ervan verzekerd dat een operatie van Parma in de Nederlanden 

ophanden was.226 Marnix kan deze kennis over Parma’s plannen uit verschillende bronnen vernomen 
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hebben, mogelijk ook uit brieven die hij ontcijferde. Opmerkelijk is ook dat Marnix opnieuw zijn zorgen 

over Parma met iemand deelt. Hij had dat, zoals eerder bleek, in het begin van 1587 ook in Den Haag 

gedaan. 

 

De actuele problemen die in het gesprek tussen Marnix en Buckhurst aan de orde kwamen, kaderen 

ongetwijfeld in de reeds besproken spanningen die het Leicester-tijdperk meebracht. Tijdens 

Leicesters afwezigheid vanaf december 1586 werden de spanningen zeker niet minder. Er waren 

problemen met ongedisciplineerde Engelse soldaten. Bovendien voerden de Staten van Holland 

nieuwe regelgeving door ten gunste van de stadhouder en de Hollandse en Zeeuwse Staten. Paulus 

Buys (1531-1594), die in 1586 onder Leicester lid van de Raad van State was geworden, was inderdaad 

een niet onbelangrijk tegenstander van Leicester geworden. Leicester, die terug in de Provinciën zag 

hoe ongunstig de situatie er voor hem en zijn medestanders voorstond, wilde door een staatsgreep 

proberen zijn positie te redden. Na de onrustige periode in 1587, waarin Leicester tevergeefs 

probeerde de macht in de Provinciën te grijpen, vertrok hij naar Engeland. Het tijdperk-Leicester was 

daarmee afgelopen.227 

 

Op 15 november 1587 schrijft Leicester vanuit de havenstad Vlissingen nog een brief aan koningin 

Elizabeth. Omdat Sir Bingham reeds nieuws heeft overgebracht, heeft Leicester niet veel nieuws te 

melden. Wat hij wel te melden heeft, is echter van groot gewicht: zonder Elizabeths ingrijpen zullen de 

Provinciën binnen niet al te lange tijd in Spaanse handen vallen. In de Provinciën bevinden zich volgens 

Leicester verschillende personen die (al veinzen ze anders) deze landen willen overgeven aan Spanje 

en Elizabeths gezag en belangen daarin willen tenietdoen. “And sewrly by ye opinione of sondrye of 

depe judgement yt falleth out plainly to be the plot leyd and since wroght by S.t Allagond uppon his 

reconcilliacion with ye duke of Parma at ye rendring upp of Antwerp (…).”228 Waarschijnlijk verwijst 

Leicester hier naar Marnix’ verlangen naar en pleiten voor een duurzaam vredesverdrag voor de 

Nederlanden, zoals hij dat ook rond de Val van Antwerpen had gedaan. Zoals al bleek, had Marnix 

daarover ook eerder in 1587 al gesproken.  

 

Marnix komt nog een keer voor in deze brief: “I doe fynd, the count Morryce hath byn very jelous over 

Camphire and beside his garysons his chife instrumentes be ther, as St. Allagond and one Mallery, a 

very bad felloe (…).”229 Maurits wordt hier door Leicester niet in een erg gunstig daglicht gesteld, al 

word hij dan niet direct als ‘bad fellow’ benoemd. Marnix staat duidelijk aan de kant vanwaar de 

bedreiging komt. Ook blijkt hieruit dat Marnix Maurits niet alleen in Den Haag, maar ook in Zeeland 

ontmoet heeft. In dit geval was dat in ‘Camphire’. Waarschijnlijk is dit de naam voor het plaatsje dat nu 

Kamperland op Noord-Beveland is.230 Tweemaal in deze brief komt Marnix dus in niet al te gunstig 

daglicht te staan. Dat is een argument voor de stelling dat Leicesters waardering voor Marnix tussen 
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zijn aankomst in en vertrek uit de Provinciën afgenomen is, zoals hierboven reeds ter sprake kwam. 

Daarop wijst ook Brugmans bij zijn uitgave van deze brief.231 

  

Op 23 januari 1588 schreef Marnix een brief aan Walsingham, naar aanleiding van het aanstaande 

vertrek naar Engeland van afgevaardigden van de Staten. Marnix’ betrokkenheid op de (buitenlandse) 

politiek komt weer openbaar als hij in deze brief begint over het vredesverdrag voor de Nederlanden 

waarin Elizabeth wilde bewilligen. Vanwege “l’iniquité du tamps” kan hij in deze brief daarover niet 

veel zeggen.232 Wel laat hij merken dat hij er niet onverdeeld positief tegenover staat. Het verdrag kan 

heel bevorderlijk zijn voor  Gods eer en kerk maar het kan ook heel negatief uitpakken. Hij zou er graag 

eens van aangezicht tot aangezicht met Walsingham over van gedachten wisselen. Nadat hij dat 

geschreven heeft, schrijft hij toch nog verder over de zaak en laat merken dat het verloop ervan hem 

verre van onverschillig is. Dan schrijft hij ineens, bijna als een verontschuldiging: “Mais je m’oublie car 

vous estes douë de telle prudence que navés aucun besoing de ces advis.”233 Ondertussen heeft Marnix 

de adviezen wel gegeven. Zonder het hier expliciet te zeggen, lijkt hij tussen de regels door toch te laten 

merken dat hij graag weer een functie zou bekleden in de politiek en de diplomatie. 

 

Marnix’ positieve (of minstens niet totaal afwijzende) standpunt tegenover Leicester, dat ook bleek uit 

het feit dat Marnix’ zoon in dienst van de Engelsman trad, lijkt ook in deze brief naar voren te komen. 

Hij spreekt over “les faultes qui pardeça pourroient avoir esté commises alendroit de son 

Ex[cellence]”—die de besprekingen misschien zouden bemoeilijken.234 Marnix belijdt niet ronduit 

schuld, maar hij is blijkbaar toch niet zo gelukkig met de manier waarop Leicester is behandeld. 

 

9.5.2. In dienst van Louise de Coligny? 

Een mogelijke meer actieve bijdrage van Marnix aan politiek of diplomatie of een dienst aan de 

nabestaanden van Willem van Oranje lijkt eraan te komen in een brief die Marnix op 28 april 1588 aan 

Walsingham schreef.235 Zoals uit de brief blijkt, heeft Marnix via Casembroot een brief van Walsingham 

ontvangen. In die brief bleek Walsinghams vriendschap jegens Marnix, maar naar het lijkt ook een 

advies. Uit het vervolg van de brief blijkt dat het opvolgen van dat advies zou inhouden dat Marnix 

naar het buitenland zou vertrekken. Marnix aarzelt echter: hij wil zijn land niet zomaar verlaten, 

hoewel zijn vijanden hem nog steeds verhinderen het van dienst te zijn. Daarbij is hij er ook niet zo 

zeker van dat hij welkom is op de plaats waar hij naar toe zou gaan. Daarnaast zijn er nog Marnix’ 

huwelijk dat kortgeleden gesloten is en de dreiging van nieuwe acties van de vijand. Een andere reden 

is dat “Madame la Princesse d’Oranges” nog niet helemaal weet wat zij wil.236 

 

In de brief blijft het zodoende vaag waarover Walsingham Marnix precies geadviseerd heeft en 

waarover de twijfel bij Marnix (en Louise de Coligny) gaat. Aangezien de beslissing van Louise de 

Coligny blijkbaar meeweegt, is het aannemelijk dat de buitenlandse reis met haar te maken heeft. In 

de inleiding in Marnixi Epistulae worden verschillende mogelijkheden geopperd, namelijk een reis van 

Marnix naar Engeland op initiatief van Walsingham of de vervulling van een opdracht voor Louise de 

 
231 Brugmans, Correspondentie, III: 281 (voetnoot 1). 
232 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 324; Marnix aan Walsingham, 23.01.1588, V: 325. 
233 Marnix aan Walsingham, 23.01.1588, V: 325-26. 
234 Marnix aan Walsingham, 23.01.1588, V: 326. 
235 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 326-27. 
236 Marnix aan Walsingham, 28.04.1588, V: 327-28 (citaat p. 328).  



 

52 
 

Coligny, die het financieel niet breed had en mogelijk de Nederlanden wilde verlaten.237 De hypothese 

van een opdracht voor Louise de Coligny lijkt beter te passen bij de inhoud van de brief. In het geval 

van een bezoek aan Engeland op initiatief van Walsingham, is het verband met Louise de Coligny 

minder voor de hand liggend. 

 

9.5.3. Elizabeth of Dom Antonio? 

Deze potentiële opdracht was niet de enige die Marnix ‘binnen handbereik’ kreeg, zoals blijkt uit een 

lange brief die Marnix op 9 maart 1589 aan Walsingham schreef. In Marnixi epistulae wordt deze brief 

gekaderd in de nasleep van de mislukte tocht van de Spaanse Armada. Daarmee verbonden wordt ook 

de wording van een coalitie tegen Spanje benoemd, waarbij Engeland, Frankrijk, de Republiek en Dom 

Antonio betrokken waren.238 In deze lange brief snijdt Marnix verschillende zaken aan. Allereerst 

vertelt hij Walsingham over een gesprek dat hij had met William Russell, met wie hij ook in 1587 al 

gesproken had, zoals reeds aan de orde kwam. Russell vertelde Marnix bij zijn vertrek over de toestand 

waarin Hendrik van Navarra zich bevond “et de la correspondance qui luy seroit necessaire avecq Sa 

Ma[jes]té [koningin Elizabeth, DTG].”239 Alleen dit gegeven al is er opnieuw een bewijs van dat Marnix’ 

isolement allerminst totaal was. Zijn omschrijving van zijn leven als een “vie privée et solitaire” 

waarover hij in april 1588 aan Walsingham schreef, en waardoor hij niet veel had te melden over 

staatszaken, is in elk geval geen passende karakterisering van de gehele periode van 1585 tot 1590.240 

 

Het gesprek met Russell bleef echter niet beperkt tot het delen van nieuws. De Engelsman vroeg 

Marnix ook of hij bereid zou zijn zich, in de huidige omstandigheden, in dienst van Elizabeth naar 

Hendrik van Navarra te begeven, mocht Elizabeth dat willen. Marnix deelt mee dat hij niet weet of 

Russell dit verzoek deed op last van iemand anders.241 Toch is alleen al het feit dat de Engelse 

gouverneur van Vlissingen dit aan Marnix vroeg een van de bewijzen dat Marnix niet uit het oog was 

verloren. Dit kan uiteraard verklaard worden vanuit de eerdere brief van Marnix, ruim twee jaar 

eerder geschreven aan Walsingham, waarin hij vertelt over de aankomst van Russel en het gesprek dat 

hij met hem had.242 Als hij hem echter zou hebben gewantrouwd, zou het onwaarschijnlijk zijn dat hij 

toch een dergelijk verzoek aan Marnix deed. 

 

Het verbaast niet dat Marnix zich—zoals hij aan Walsingham schrijft—van harte bereid toonde om 

Hare Majesteit van dienst te zijn. Dit, zoals Marnix schrijft, temeer omdat het ging om het behoud van 

de kerken, door God nu als het ware toevertrouwd aan Elizabeth en Hendrik van Navarra. Het zou hem 

een eer zijn hierin een bijdrage te mogen leveren. Russell beloofde het in gedachten te houden—hij 

kon Marnix uiteraard niet op eigen initiatief voor Elizabeth in dienst nemen.243 Een nuancering bij de 

inleiding op deze brief in Marnixi epistulae is op zijn plaats. Deze inleiding stelt over Marnix dat hij “zijn 

quarantaine stilaan grondig beu [raakte] en (…) opnieuw belangrijke functies [zou] willen bekleden. 

(…) Hij verklaart zich aan Walsingham bereid in dienst te treden als gezant van koningin Elisabeth bij 

 
237 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 326-27. 
238 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 401-03. 
239 Philips van Marnix aan Francis Walsingham, 09.03.1589, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus 
Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 404.  
240 Marnix aan Walsingham, 28.04.1588, V: 328. 
241 Marnix aan Walsingham, 09.03.1589, V: 404. 
242 Marnix aan Walsingham, 27.02.1587, V: 315. 
243 Marnix aan Walsingham, 09.03.1589, V: 404-05 
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de koning van Navarra of elders.”244 Ervan uitgaande dat Marnix het gesprek met Russell niet heeft 

verzonnen is er meer aan de hand dan alleen dat Marnix tegen zijn vriend Walsingham zegt dat hij 

graag meer zou doen dan op zijn kasteel verblijven. Het is hem ook daadwerkelijk gevraagd. 

 

Verder meldt Marnix dat hij in de achterliggende dagen ook een credentiebrief ontving van Dom 

Antonio (1531-1595), die in 1580 korte tijd koning van Portugal was geweest. Hij was daar toen door 

zijn concurrent-kroonpretendent Filips II verdreven. Na in Frankrijk te hebben verbleven, kwam hij 

uiteindelijk in Engeland terecht. Deze brief werd tijdens Dom Antonio’s verblijf in Engeland 

geschreven.245 Joseph Michaeli bracht hem deze brief. Michaeli droeg allerlei redenen aan voor zijn 

verzoek aan Marnix om zich bij Dom Antonio te vervoegen en vervolgens met hem mee te gaan als één 

van zijn adviseurs. Dom Antonio wilde namelijk als koning van Portugal daar godsdienstvrijheid 

introduceren. Een belangrijk punt in Michaeli’s argumentatie is volgens de brief Gods eer en het heil 

van de kerk.246 Het is uiteraard mogelijk dat dit ook de kern was van Michaeli’s betoog. Hij was zich 

misschien bewust van Marnix’ grote doel, zoals dat al vaker ter sprake is gekomen. Het is ook mogelijk 

dat deze punten bij Marnix het meest zijn blijven hangen en dat hij ze daarom in zijn brief aan 

Walsingham noemt. Los van die vraag is opnieuw het feit dat Marnix een dergelijk verzoek krijgt een 

aanwijzing dat hij niet vergeten was. Het is goed mogelijk dat mensen in Engeland (mogelijk 

Walsingham zelf) Dom Antonio op Marnix gewezen hebben. 

 

Echter, zo bereid als Marnix zich volgens zijn brief betoonde om in dienst van Elizabeth te treden, 

zoveel bezwaren heeft hij tegen het verlenen van deze dienst aan Dom Antonio. Hij spreekt zelfs van 

“une infinité de justes et légitimes excuses.”247 Marnix ziet onder meer bezwaren in zijn huiselijke 

situatie, maar het belangrijkste bezwaar is toch dat de aanwezigheid aan het Portugese hof van iemand 

die zo bekend staat als hij bij het Portugese volk en bijzonder aan het hof veel afkeer zal oproepen. Het 

zal de zaak niet bevorderen, integendeel. Als het gaat over “jalousies” verwijst hij Walsingham naar 

zijn eigen vaderland: zelfs daar heeft hij naar eigen zeggen “une extrême et presques incroyable envie 

et jalousie de mes propres patriots qui mestoyent mesmes grandement obligez” ontmoet.248 Michaeli 

voerde het argument aan dat Dom Antonio pas gebruik wilde maken van Marnix’ diensten nadat hij in 

Portugal op de troon zou zitten, waarop Marnix antwoordde dat hij dan toch niet per se meteen met 

Dom Antonio mee hoefde te reizen. Toen verzocht Michaeli Marnix om dan toch naar Engeland te gaan 

om met Dom Antonio te spreken. Marnix wilde dit wel doen, maar ook hier zag hij weer mogelijke 

bezwaren. Uiteindelijk ging Michaeli ermee akkoord dat Marnix eerst het advies zou vragen van 

Walsingham, die hij aanspreekt als “mon bon patron et amy, sans le conseil et advis duquel je ne 

voudroy en façon quelconque estre proche d’aller mesmes en Angleterre.”249 Marnix wilde er zeker 

van zijn dat Hare Majesteit het er wel mee eens zou zijn.250 

 

Terwijl hij bezig was met de voorbereidingen voor de onderhavige brief, had Marnix een ontmoeting 

met Peregrine Bertie, thirteenth Baron Willoughby of Willoughby, Beck, and Eresby (1555-1601), die 

 
244 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 401. 
245 Marnix aan Walsingham, 09.03.1589, V: 405; De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 405. 
246 Marnix aan Walsingham, 09.03.1589, V: 405. 
247 Marnix aan Walsingham, 09.03.1589, V: 406. 
248 Marnix aan Walsingham, 09.03.1589, V: 406. 
249 Marnix aan Walsingham, 09.03.1589, V: 406. 
250 Marnix aan Walsingham, 09.03.1589, V: 406. 
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op het punt stond te vertrekken (waarschijnlijk naar Holland). Willoughby had in 1586 door toedoen 

van Philip Sidney de post van gouverneur van Bergen op Zoom gekregen. Daarnaast kreeg hij nog 

andere, militaire functies. Hij werd Leicesters opvolger toen deze in december 1587 vertrok. Enkele 

dagen nadat Marnix deze brief schreef, op 14 maart 1589, deed hij om verschillende redenen afstand 

van zijn positie, hoewel dat ontslag pas in juli aanvaard zou worden.251 Marnix en Willoughby kwamen 

in gesprek over de toestand van de Provinciën en hoe die, met hulp van Elizabeth, hersteld zou kunnen 

worden. Willoughby zal Walsingham over dit gesprek kunnen vertellen. Opnieuw toont Marnix zich 

zeer bereid tot het verlenen van diensten: 

 
“(…) croyés qu’il n’y a riens au monde que je feray plus volontiers que d’aider ou de faict ou de conseil à 

remettre les affaires de nostre désolée patrie en un estat par lequel Dieu peut estre glorifié, la Majesté 

d’Angleterre servie et toute la chrestienté accomodée et ce pays icy mieux asseuré contre les forces de 

l’ennemy.”252 

 

Opnieuw geeft hij aan dat hij hierover graag Walsinghams advies zou ontvangen, dat hij zeer hoog 

inschat.253 

 

In het laatste citaat vallen een aantal dingen op. In de eerste plaats lijken de belangen van Marnix’ eigen 

vaderland toch centraal te staan. Verder verbindt Marnix het lot van zijn vaderland met dat van het 

christendom. Een aantal regels eerder heeft hij al gesproken over “deze situatie waar het het belang 

van het hele christendom aangaat.”254 Deze verbinding tussen de situatie in de Provinciën en die van 

het hele christendom is een aanwijzing van Marnix’ internationale kijk op de kerk. Een internationale 

visie op de kerk kwam al eerder naar voren in een brief aan Van Meetkercke die hierboven besproken 

werd, waarin Marnix Gods Kerk “Catholicque c’est à dire universelle” noemt.255 Zoals in het hoofdstuk 

over internationaal protestantisme en calvinisme is besproken, was dit ook kenmerkend voor het 

calvinisme. Los van de vraag hoe de verhouding tussen de toestand van de Verenigde Provinciën en 

het hele protestantisme (of calvinisme) in de realiteit lag, zag Marnix de diensten waartoe hij bereid 

was dus wel in dit internationale kader. 

 

In het laatste deel van deze brief vraagt Marnix Walsingham concreet of volgens hem Elizabeth van 

zijn diensten gebruik zou willen maken, of hij zou kunnen bijdragen aan een betere band tussen 

Elizabeth en de Provinciën, of het een goed idee zou zijn dat Marnix Dom Antonio zou helpen en 

tenslotte of het een goed idee zou zijn dat Marnix naar Engeland zou afreizen. Daarbij vallen een aantal 

dingen op. Ten eerste stelt Marnix zich niet alleen open om in dienst van Elizabeth naar Hendrik van 

Navarra te gaan, maar eventueel ook naar Duitsland of de Provinciën, en om haar op een andere manier 

van dienst te zijn. Ten tweede verbindt hij de band tussen Elizabeth en de Provinciën nadrukkelijk aan 

de belangen van het hele christendom. Ten derde is hij zich ervan bewust dat een reis naar Engeland 

het doel dat hij voor ogen heeft ook nadelig in plaats van voordelig kan zijn. In dat geval is hij bereid 

ervan af te zien. Opvallend is de mate waarin hij leunt op een advies van Walsingham, die volgens hem 
 

251 Marnix aan Walsingham, 09.03.1589, V: 406-07; D.J.B. Trim, “Bertie, Peregrine, Thirteenth Baron Willoughby 
of Willoughby, Beck, and Eresby (1555–1601), Nobleman and Soldier,” Oxford Dictionary of National Biography, 
geraadpleegd 14.05.2020, https://www.oxforddnb.com. 
252 Marnix aan Walsingham, 09.03.1589, V: 407. 
253 Marnix aan Walsingham, 09.03.1589, V: 407. 
254 Marnix aan Walsingham, 09.03.1589, V: 407. 
255 Marnix aan Van Meetkercke, 24.10.1585, V: 258. 
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zelfs “la maniance des principalles affaires de la Chrestienté” heeft en wiens oordeel zodoende zwaar 

weegt.256 

 

Uiteraard kan het vragen van advies een bepaalde beleefdheid zijn, maar het feit dat Marnix er een 

lange brief voor schrijft (wat hij ook zelf erkent richting Walsingham) lijkt er toch op te wijzen dat 

Marnix geen grote ondernemingen wilde beginnen zonder grote voorzichtigheid.257 Een andere 

conclusie die uit deze brief getrokken kan worden, is dat Marnix ‘het christendom’ ofwel ‘de 

(wereldwijde) kerk’ enerzijds verbindt met internationale connecties tussen landen (hier met name 

tussen Engeland en de Republiek) anderzijds. Dat toont aan dat voor Marnix internationaal 

protestantisme en een protestantse internationale dicht bij elkaar lagen. Met andere woorden: de reële 

verbintenis tussen de min of meer calvinistische ‘eenheden’ Engeland en de Republiek tegen de 

(Spaanse) Habsburgers staat voor hem ten dienste van de meer abstracte wereldwijde kerk. Onder die 

wereldwijde kerk of ‘het christendom’ moeten dan hoogstens de protestantse kerken verstaan 

worden, en mogelijk alleen die kerken die Marnix als ‘gereformeerd’ beschouwde. 

 

Een opvallend punt tenslotte is het feit dat Marnix Walsingham aan het einde van de brief aanspreekt 

als “Monsieur le Comte” terwijl Walsingham geen graaf was.258 De inhoud van de brief zoals hierboven 

besproken, met name de nabijheid van de geadresseerde bij Elizabeth, wijst uit dat deze niet aan 

Maurits (die wel graaf was) geschreven is. Robert Dudley, Graaf van Leicester was in 1589 niet meer 

in leven. Mogelijk heeft Marnix een schrijffout gemaakt. 

 

Uiteraard is een belangrijke vraag of er antwoord op deze brief is gekomen, en zo ja wat het antwoord 

was. Er is geen brief uitgegeven in Marnixi epistulae van Walsingham aan Marnix na 9 maart 1589. Wel 

geeft de Calendar of State Papers een samenvatting van een niet-getekende minuut van een brief aan 

Marnix, gedateerd 28 maart 1589 O.S. De schrijver van deze brief (waarschijnlijk Walsingham) is het 

met Marnix eens dat het beter is dat hij niet in dienst treedt bij Dom Antonio voordat hij in Portugal op 

de troon zou zitten—en volgens de brief zou dat waarschijnlijk niet voor het overlijden van Filips II 

zijn. Verder wordt Marnix in deze brief niet aangeraden om de reis naar Engeland te maken. Marnix 

heeft, volgens de samenvatting van de minuut, nog steeds niet het volle vertrouwen van Elizabeth 

vanwege het feit dat hij Antwerpen aan Farnese overgegeven had.259  

 
256 Marnix aan Walsingham, 09.03.1589, V: 407-08 (citaat p. 408). 
257 Marnix aan Walsingham, 09.03.1589, V: 408. 
258 Marnix aan Walsingham, 09.03.1589, V: 408. 
259 "Elizabeth: March 1589, 26-31," in Calendar of State Papers Foreign: Elizabeth, Volume 23, January-July 1589, 
ed. Richard Bruce Wernham (London: His Majesty's Stationery Office, 1950), 177-193. Geraadpleegd op: British 
History Online, geraadpleegd 15.05.2020, http://www.british-history.ac.uk. 
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9.6. Besluit 
De centrale onderzoeksvraag van deze scriptie is hoe Marnix zich verhield tot het internationaal 
protestantisme en hoe hij daarin functioneerde. Daarbij hoort ook de vraag hoe Marnix over (zichzelf 

als onderdeel van) het internationaal protestantisme en over de internationale situatie dacht. Zoals 
hierboven duidelijk is geworden, was Marnix’ zelfperceptie ook in de periode na zijn verhuizing naar 
Zeeland sterk religieus gekaderd. Los daarvan kan het feit dat Marnix een dergelijke aandacht voor 
zichzelf had, verklaard worden uit de reacties die de Val van Antwerpen en Marnix’ plaats daarin 
opriepen. Die reacties blijken hem, begrijpelijk, niet koud te hebben gelaten. 

Wanneer de vraag is in hoeverre Marnix daadwerkelijk participeerde in (internationale) politiek in de 
periode van 1585 tot 1590, dan moet het antwoord meerdere lagen bevatten. Allereerst blijkt Marnix 

zich betrokken te hebben gevoeld op de politieke en militaire ontwikkelingen. Dat houdt in dat hij een 
zekere kennis van de actualiteit had, al schatte Marnix die zelf niet (altijd) hoog in. Daarnaast had hij 
ook zijn ideeën over de stappen die ondernomen moesten worden. Die kennis en aanbevelingen deelde 
hij ook met anderen, zowel in gesprek als per brief. In die zin kan Marnix een zekere activiteit in de 
politiek in deze periode niet ontzegd worden. Ook blijkt hieruit dat Marnix’ sterk religieus gekaderde 

kijk op de (inter)nationale situatie een besef van actuele problemen en een praktische kijk op de 
situatie niet uitsloot. 

Toch bleek anderzijds dat Marnix in deze periode geen publieke functie vervulde, al is een nuance 

hierbij dat hij er verschillende keren voor in aanmerking kwam, zowel binnen als buiten de Provinciën. 
Een andere nuance is dat Marnix ook in de entourage van Maurits een plaats heeft ingenomen, al 

blijven gegevens daarover vrij summier. Bovendien bleek dat Marnix, ondanks dat ‘grote 
verwezenlijkingen’ op het terrein van de politiek en de internationale verhoudingen in deze periode 

ontbreken, toch internationale contacten had. Zowel zijn brieven an sich als de aanbevelingen die hij 
deed voor anderen bewijzen dat Marnix in de internationale verhoudingen (met name die tussen 
mensen uit Engeland en uit de Republiek) niet vergeten was.   
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10. Conclusie Deel II 
Zoals hierboven gebleken is, was Marnix ook in de jaren 1585 tot 1590 niet geïsoleerd van de 

buitenwereld. Dat blijkt uiteraard uit het feit dat Marnix correspondeerde met verschillende personen, 

zowel binnen als buiten de Provinciën. Gezien verschillende personen met wie Marnix, ook in 

ontmoetingen, in contact trad, kan Marnix in deze periode gekarakteriseerd worden als een schakel in 

het internationaal protestantisme. In die correspondentie valt op dat Marnix vrij veel aandacht aan 

zichzelf besteedt. Dat is uiteraard te verklaren vanuit de positie waarin hij zich na de Val van 

Antwerpen bevond. Toch betekende het feit dat Marnix tegenstanders had niet dat iedereen hem had 

laten vallen. Dat bleek verschillende keren, toen een min of meer publieke functie in de politiek voor 

Marnix dichtbij leek. Ook al is Marnix dan bijvoorbeeld niet met Dom Antonio meegegaan naar 

Portugal, het feit dat hij voor bepaalde functies blijkbaar in aanmerking kwam, impliceert dat 

eerherstel ook binnen de Provinciën niet pas in 1590 begon.  

 

Als het gaat over Marnix’ gedachten over de internationale situatie dan valt op dat Marnix die situatie 

in sterke mate kadert in Gods voorzienigheid. Tegelijkertijd bleek deze kijk op de situatie voor Marnix 

een meer praktische of zelfs pragmatische kijk op de ontwikkelingen niet uit te sluiten. 
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Deel III - Marnix’ missie naar Engeland 

en Frankrijk in 1590  
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11. Inleiding 
In dit deel van deze scriptie wordt aandacht besteed aan de diplomatieke missie die Marnix kreeg in 

1590. Hij reisde met belangrijke informatie naar zowel het Engelse als het Franse hof en kreeg aan die 

beide hoven ook andere opdrachten mee. Het is belangrijk om vóór de analyse van primaire bronnen 

rond deze missie en haar nasleep aandacht te besteden aan het werk van Marnix’ biograaf Van 

Schelven. In zijn visie is deze missie van groot belang in de levensgeschiedenis van Marnix na 1585. 

Van Schelven heeft er oog voor dat Marnix in de periode tussen de Val van Antwerpen en 1590 graag 

opnieuw een plaats in de politiek had willen innemen. Ook Marnix’ bereidheid om Elizabeth van dienst 

te zijn wordt door hem benoemd, gevolgd door de opmerking dat dat niet eerder dan in 1590 gebeurd 

is. Ook gaat Van Schelven niet voorbij aan de vraag van Dom Antonio om Marnix’ hulp. Vervolgens gaat 

Marnix’ biograaf in op activiteiten die Marnix wel ondernam, in tegenstelling tot de politieke 

activiteiten die hij niet ondernam. In de tijd tussen de Val van Antwerpen en de missie naar Engeland 

en Frankrijk hield Marnix zich volgens Van Schelven vooral bezig met tuinieren en corresponderen 

daarover, boeken en schilderijen verzamelen en het schrijven van enkele pamfletten. Ook trouwde hij 

opnieuw. Hij opereerde echter niet op politiek en diplomatiek vlak, zij het dat hij wel “zekere diensten 

aan het huis van Oranje” bewees en dat de Oranjes hem niet lieten vallen.260 

 

Volgens Marnix’ biograaf Van Schelven werd Marnix in Zeeland eerder gerehabiliteerd dan in de rest 

van de Republiek. Dat blijkt volgens hem onder meer uit Marnix’ zending naar Engeland en Frankrijk 

in 1590. Marnix kreeg in 1590 van de gouverneur van Bergen op Zoom, kolonel Morgan, brieven 

gestuurd. Deze brieven werden door Marnix ontcijferd en bleken belangrijke informatie te bevatten. 

Filips II maakte plannen voor een aanval op Engeland en Frankrijk. Vervolgens zonden de Staten van 

Zeeland Marnix naar de hoven van Engeland en Frankrijk om deze plannen bekend te gaan maken.261 

 

In Frankrijk verbleef Marnix aanzienlijk langer dan in Engeland. In de bijna drie maanden dat hij er 

verbleef werd hij zelfs door de Franse vorst benoemd tot zijn adviseur. Zo verliet Marnix het Franse 

grondgebied met verschillende opdrachten, zowel in Engeland als in de Republiek te vervullen. 

Voordat hij terugkeerde naar de Republiek, reisde Marnix eerst weer naar Engeland.262 Daar legde hij 

Elizabeth een plan voor met betrekking tot een huwelijk tussen Maurits en Catharina van Navarra. Het 

plan heeft geen gevolgen van betekenis gekregen.263 

 

Terug in de Republiek ontmoette hij vanwege zijn “werken voor Francophiele plannen” tegenstand.264 

Op 3 augustus 1590 voor de Staten-Generaal. Daar stelde hij voor de Franse koning te helpen door het 

sturen van enkele schepen. Dit voorstel werd aangenomen.265 Toch waren de Staten-Generaal er niet 

blij mee toen ze hoorden van Marnix’ missie. Ze vreesden dat Marnix bezig was op eigen gezag te 

onderhandelen over het aanbieden van de soevereiniteit over de Nederlanden aan de koning van 

Frankrijk. Marnix had immers ten tijde van Hendrik III ook al laten blijken dat hij daarin een oplossing 

 
260 Van Schelven, Marnix, 184-94 (citaat p. 190). 
261 Van Schelven, Marnix, 197-98; Van Werveke, “Marnix’ levensloop en karakter,” 42 (uit de uitgave Brussel: 
Onze Tijd, 1939). 
262 Van Schelven, Marnix, 199-200. 
263 Van Kalken en Jonckheere, Marnix, 56; Van Schelven, Marnix, 200. 
264 Van Schelven, Marnix, 200. 
265 Van Schelven, Marnix, 201. 
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zag.266 De vrees was zelfs op een officieel bericht gebaseerd. Een Engelsman die aan het Franse hof 

verkeerde, had naar Londen gecommuniceerd dat Marnix Hendrik IV de soevereiniteit daadwerkelijk 

had aangeboden. Vanuit Londen was dit ook de Staten-Generaal ter ore gekomen.267 

 

Van Schelven lijkt veel waarde te hechten aan het officiële herstel in ere van Marnix. Hij werd door de 

Staten van Zeeland naar Engeland en Frankrijk gezonden, maar volgens Van Schelven ging het niet om 

een erg belangrijke opdracht. Het betrof immers geen onderhandelingen of iets dergelijks, maar het 

meedelen van informatie.268 Teruggekeerd in de Nederlanden kreeg Marnix een luisterend oor bij de 

Staten-Generaal. Maar toch: “Voorgoed in zijn vroegere positie teruggekeerd, was hij daarmee 

weliswaar nog niet. Eén zwaluw maakt immers ook nooit meteen den geheelen zomer.”269 Na de 

operatie in 1590 keerde Marnix toch weer terug naar zijn eenzame plaats op Walcheren. Vervolgens 

gaat Van Schelven in op het eerherstel. De Staten van Zeeland bevalen Marnix in 1591 aan voor het 

werken aan een nieuwe Bijbelvertaling. Marnix wordt niet veel later ingezet door de Oranjes en de 

Nassaus voor vertrouwelijke aangelegenheden in 1593. “Door twee dingen is op den duur echter toch 

ook de voorloopig alleen maar in beginsel herleefde waardeering der Generale Staten voor Aldegonde 

in beweging gekomen en tot practische manifestaties gaan leiden.”270  

 

Dan vestigt Van Schelven de aandacht vooral op één van die twee dingen, namelijk het ontcijferen van 

brieven. Die capaciteit van Marnix was volgens Van Schelven belangrijk. In 1594 had een priester uit 

de Zuidelijke Nederlanden het zelfs op zijn leven voorzien, maar dat weerhield Marnix er niet van 

brieven te blijven ontcijferen.271 
 

“Dat zoodoende een weg gebaand werd voor nog weer een verdere verbetering zijner verhouding tot de 

Generale Staten: reeds heel spoedig daarna kwam het aan den dag. Namelijk in Augustus 1594, toen hij 

tot Bijbelvertaler benoemd werd. Want deze benoeming heeft een eerherstel ingehouden, waaraan nu 

werkelijk niets meer ontbrak.” 272 

 
Het eerherstel zat voornamelijk daarin dat Marnix behalve de opdracht ook (financiële) compensatie 

kreeg voor zijn activiteiten ten dienste van de goede zaak.273 Bovendien had Marnix in de volgende 

jaren nog verschillende andere werkzaamheden, met name de missie naar Orange in opdracht van 

Maurits. Ook de Staten gaven hem daar toestemming voor.274 

 

Wat in het relaas van Van Schelven opvalt, is zoals gezegd het belang dat hij hecht aan het officiële 

eerherstel van Marnix. Het uitblijven van officieel eerherstel (vooral van de zijde van de Staten-

Generaal) betekent echter nog niet dat Marnix door heel de politieke en diplomatieke wereld 

uitgesloten was. Dat is in het vorige deel duidelijk aangetoond. Daar komt de vraag bij of het verschil 

tussen Marnix’ bestaan vóór 1590 en erna werkelijk zo groot was. Die vraag komt verder aan de orde 

 
266 Van Kalken en Jonckheere, Marnix, 55-6. 
267 Van Werveke, “Marnix’ levensloop en karakter,” 43 (uit de uitgave Brussel: Onze Tijd, 1939). 
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in het volgende deel van deze scriptie. In dit deel zal aandacht worden besteed aan verschillende 

bronnen, met name brieven, die informatie bevatten over Marnix’ missie en de nasleep ervan. De 

analyse van deze brieven gebeurt in dit onderzoek niet met als doel om een zo gedetailleerd mogelijk 

verslag te geven van Marnix’ reis en alle wederwaardigheden van dien. Opnieuw is de vraag wat deze 

brieven ons vertellen over Marnix als schakel in een eerder abstract internationaal protestantisme en 

over zijn denkbeelden over een eventuele protestantse internationale. Daarbij is ervoor gekozen de 

bronnen op chronologische volgorde de revue te laten passeren. Het betreft immers een relatief 

beperkt aantal brieven en andere bronnen die zich allemaal centreren rond de ene missie van Marnix. 

Om de achtergrond van deze missie te begrijpen, zal eerst aandacht worden besteed aan de Franse 

burgeroorlogen tot en met het Edict van Nantes, dat in Marnix’ sterfjaar 1598 tot stand kwam.  
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12. De Franse burgeroorlogen in de tweede helft van de zestiende 
eeuw 

 

12.1. Inleiding 
Evenals het protestantisme en, meer bijzonder, het calvinisme, stonden ook de Franse burgeroorlogen 

en de Nederlandse Opstand niet los van de bredere (West-)Europese context. Bovendien stonden de 

burgeroorlogen en de opstand ook niet los van internationale connecties tussen protestanten en, meer 

bijzonder, calvinisten. Alastair Duke meent zelfs dat deze internationale verbindingen versterkt 

werden door het handelen van rooms-katholieke mogendheden. Hij noemt dan als voorbeeld ook de 

politiek die Karel V en Filips II in de Nederlanden voerden. Deze en andere “policies (…) drove many 

dissidents abroad, into the arms of the Reformed stranger churches.”275 In de jaren 1560 ziet Duke het 

begin van een nieuwe fase in de geschiedenis van de “Calvinist international,” als in 1562 de periode 

van burgeroorlogen in Frankrijk en in 1566 de Opstand in de Nederlanden beginnen.276 Deze nieuwe 

fase heeft als een kenmerk dat de “politicisering van het gereformeerd protestantisme” versneld 

wordt.277 

 

In dit hoofdstuk zullen, vrij beknopt, de Franse burgeroorlogen in de tweede helft van de zestiende 

eeuw worden besproken. Het is daarbij niet de bedoeling om een kroniek van ‘belangrijke 

gebeurtenissen’ te geven. De vraag is vooral hoe de twisten in Frankrijk onderdeel waren van een 

grotere, internationale context. Uiteraard is veel te zeggen over de verdere ontwikkelingen in Frankrijk 

in de zeventiende eeuw. Omdat dit na Marnix’ overlijden valt, zal er niet veel aandacht aan worden 

besteed. 

 

12.2. De Franse burgeroorlogen in de tweede helft van de zestiende eeuw 
De Reformatie resulteerde in Frankrijk in een diep verdeelde samenleving. De religieuze 

tegenstellingen, die ook meer dan eens op geweld uitliepen, gingen vaak ook gepaard met politieke, 

sociale en economische moeilijkheden en spanningen.278 Philip Benedict stelt in een bijdrage over het 

samenleven van katholieken en gereformeerden in Frankrijk dat “the sudden emergence” van de grote 

gereformeerde minderheid het vertrekpunt moet zijn onderzoek naar deze co-existentie.279 De 

burgeroorlogen begonnen in de gespannen situatie na de dood van de Franse koning Hendrik II in juli 

1559. Hij werd door zijn vijftienjarige zoon opgevolgd, terwijl verschillende groepen binnen de adel 

hun invloed wilden vergroten. De belangrijkste adellijke families die een grote invloed hadden in het 

verloop van de burgeroorlogen, waren de Valois, de familie de Guise, de Bourbons en de familie de 

Montmorency. De koningen kwamen, tot en met Hendrik III, uit het huis Valois. Hendrik IV kwam uit 

het huis Bourbon. De Guises waren een radicaal-rooms-katholieke familie, terwijl de Montmorency’s 
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over het algemeen gematigder waren en in sommige gevallen radicaal protestants. Ondanks pogingen 

van Catharina de Medici waren de twee religieuze kampen in het algemeen gesproken niet bereid tot 

compromissen. De vredesverdragen die gesloten werden om de burgeroorlogen te beëindigen, 

zorgden in feite niet voor duurzame vrede, maar boden beide partijen gelegenheid zich voor te 

bereiden op nieuwe conflicten.280 

 

Raymond A. Mentzer stelt dat er een internationaal aspect aan de burgeroorlogen zat, namelijk 

 
“the involvement of outside powers. Both Catholics and Protestants sought and received aid in the form of 

money and troops from their respective foreign supporters: Philip II of Spain on the Catholic side; for the 

Huguenots Elizabeth of England, various German princes and other lesser powers. Although fought on 

French soil, the wars became the focus of a European clash.”281 
 

Beide kampen in het conflict waren dus verbonden met niet-Franse actoren. Dit was ook het geval in 

de achtste burgeroorlog, die begon in de jaren 1580 en eindigde met het Edict van Nantes in 1598—

min of meer de periode die deze scriptie beslaat. Toen François, hertog van Alençon, in 1584 stierf, 

werd Hendrik van Navarra de rechtmatige erfgenaam van de Franse kroon. Katholieken die zich op 

geen enkele manier konden verenigen met het feit dat een protestant, wat Hendrik van Navarra was, 

die kroon zou krijgen, vormden de Katholieke Liga.282 Zoals in het hoofdstuk over internationaal 

protestantisme al is getoond, staan de realiteit en de perceptie van die realiteit door bepaalde mensen 

of groepen mensen met elkaar in verbinding. Dat was ook het geval bij de totstandkoming van de Liga, 

die volgens Mentzer tot stand kwam “in responce to a perceived threat to Catholicism.”283 Mentzer 

onderscheidt binnen de Liga verschillende niveaus. Behalve de reeds genoemde familie de Guise, die 

behoorde tot de adellijke ‘laag’ van de Liga, bestond er een “stedelijke liga” die breder was dan de 

aristocratische groep en waren er “de Zestien” in Parijs.284 

 

Ook Filips II was er veel aan gelegen om Hendrik van Navarra van de Franse troon te houden. Daartoe 

besloot hij, met het verdrag van Joinville gesloten op 31 december 1584, de Liga te steunen. Hendrik 

van Navarra kon eveneens rekenen op buitenlandse steun, namelijk van Engeland en de opstandige 

Nederlanden. In het voorjaar van 1588 ontving Hendrik 90.000 florijnen van de Staten van Holland.285 

De Liga en Hendrik van Navarra streden om de opvolging van Hendrik III na diens sterven in 1589. 

Philip Benedict wijst erop dat de uitkomst, Hendrik van Navarra als Hendrik IV op de Franse troon, 

allerminst vanzelfsprekend was. Hij ziet vier redenen waarom Hendrik de strijd toch gewonnen heeft. 

Hij was militair superieur aan de hoofdmannen van de Liga, zoals bij verschillende confrontaties bleek. 

Daarnaast was de sterkte van de Liga beperkt doordat intern niet alle neuzen in dezelfde richting 

stonden. Ook leefde er door de zware schade die grote delen van Frankrijk leden ten gevolge van deze 

successieoorlog een verlangen naar herstel van orde en vrede, waarvoor Hendrik IV eigenlijk de 

aangewezen persoon leek te zijn. Tenslotte noemt Benedict Hendriks beleid als oorzaak.286 
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De Spaanse connectie van de Liga bleek meer dan een papieren verbintenis. Parma greep, op last van 

Filips II, met succes in toen Parijs in 1590 door Hendrik IV werd belegd. Parijs werd ontzet, maar de 

oorlog bleef ook voortduren, met alle consequenties die dat had voor de Spaanse kas. Daarbij kwam 

dat, terwijl Parma in Frankrijk bezig was, hij niet in de Nederlanden kon zijn. Toch trokken de Staten-

Generaal volgens Parker niet zoveel voordeel uit het vertrek van Parma uit de Republiek als ze hadden 

kunnen doen, althans in de zomer van 1590. In 1591 daarentegen slaagde het Staatse leger erin 

verschillende steden in het oosten des lands weer in handen te krijgen. Parma kon er in zijn situatie 

niets tegen beginnen.287 In juli 1593 begon een wapenstilstand tussen Hendrik IV en de regering in de 

Zuidelijke Nederlanden, die duurde tot april 1594. Deze wapenstilstand kwam Hendrik goed van pas. 

Het was ook in deze periode dat Hendriks bekering plaatsvond, evenals zijn kroning in februari 1594 

en de inname van Parijs in maart van datzelfde jaar. Hendriks bekering betekende echter niet dat hij 

zich ook aan de kant van Filips II en tegenover de Republiek ging opstellen, integendeel. Hij verklaarde 

in 1595 de oorlog aan Spanje.288 Benedict stelt dat de strijd in toenemende mate “a war of resistance 

against the ancestral Habsburg enemy” leek.289 Voordat dit conflict met een internationale spits werd 

beëindigd met de Vrede van Vervins op 2 mei 1598, bleken de Spanjaarden nog steeds in staat tot 

militaire daden van betekenis.290 

 

Binnen Frankrijk had Hendrik, behalve met tegenstand van de Liga, ook met de hugenoten te rekenen. 

Wayne P. Te Brake schrijft: “The last phase of this long war was characterized by Henri IV’s attempts 

to pacify and appease the remaining opposition to his authority as the “most Catholic” king as well as 

the “Protector” of the Huguenots.”291 Won Hendrik met zijn bekering tot het rooms-katholicisme 

misschien een deel van de Fransen, een ander deel was daar niet blij mee. De Ligueurs waren lang niet 

allemaal tevreden met deze bekering. De rooms-katholieke tegenstand na Hendriks bekering werd 

mede in de hand gewerkt door het feit dat paus Clement VIII Hendrik ook na zijn bekering aanvankelijk 

geen absolutie wilde verlenen. De wens van de koning om absolutie te verkrijgen was anderzijds voor 

de hugenoten zorgwekkend. De toekomst voor de Franse gereformeerden allerminst zeker voordat 

met het Edict van Nantes wat meer zekerheid werd geboden. Wel leidde het hebben van een 

gemeenschappelijke vijand in de oorlog tussen Frankrijk en Spanje sinds 1595 tot wat meer 

samenwerking tussen beide religieuze groepen.292  
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13. Marnix’ reis naar Londen en Parijs 
13.1. Inleiding  
Van Schelven besteedt relatief weinig aandacht aan Marnix’ missie zelf. Op bladzijde 198 van zijn werk 

schrijft hij over Marnix aankomst in Londen en op bladzijde 201 al over Marnix’ bezoek aan de Staten-

Generaal als het eindpunt van zijn missie.293 Misschien heeft dit te maken met de bronnen die Van 

Schelven een kleine eeuw geleden tot zijn beschikking had. Ook is het mogelijk dat Van Schelven de 

missie vanwege het ontbreken van opzienbarende verwezenlijkingen van Marnix inhoudelijk niet erg 

belangrijk vond. Toch is het nuttig ruimer aandacht te besteden aan Marnix tijdens zijn missie, en meer 

bepaald aan zijn correspondentie tijdens deze maanden. Marnix’ activiteiten als schakel in 

internationale netwerken nemen in sommige opzichten andere vormen aan dan vóór zijn reis. 

 

13.2. Marnix’ verblijf aan het hof van Elizabeth en zijn reis naar Frankrijk  
Op 8 maart 1590 kwam Marnix aan in Londen.294 Toen Marnix enkele dagen in Londen was, schreef hij 

op 13 maart een brief aan de Raad van State.295 Het is de enige overgeleverde brief uit de tijd dat Marnix 

in het kader van deze opdracht in Engeland verbleef. Wel blijkt uit het begin van deze brief dat Marnix 

al eerder aan de Raad van State berichtte over het besluit van de Staten van Zeeland betreffende zijn 

zending.296 Marnix’ werkzaamheden in Engeland hebben zich, voor zover deze brief daar inlichtingen 

over geeft, beperkt tot het overbrengen van de informatie in de bewuste brieven. Eerst gebeurde dat 

in een audiëntie bij Elizabeth, een dag na zijn aankomst. De dag daarop sprak Marnix over de brieven 

met Walsingham, William Cecil, de graaf van Essex en admiraal Howard. De laatste drie waren 

respectievelijk de belangrijkste adviseur van Elizabeth en haar trezorier, een graaf die bij Elizabeth in 

de gunst stond en de admiraal van de vloot. Het betrof dus hooggeplaatste personen. Ook sprak Marnix 

Franse ambassadeurs.297 

 

Marnix ontmoette dus in een paar dagen tijd een aantal vooraanstaande personen, met wie hij van 

gedachten heeft kunnen wisselen—over de brieven, maar mogelijk ook over andere zaken. Enerzijds 

kan het lijken dat Marnix’ reis naar Engeland niet zoveel om het lijf had. Hij moest slechts brieven laten 

lezen, weliswaar met zeer belangrijke informatie. Anderzijds blijft staan dat uitgerekend Marnix deze 

informatie moest overbrengen, terwijl er in maart 1590 hoogstwaarschijnlijk meer post vanuit de 

Republiek naar Engeland is gegaan. Het was blijkbaar niet om het even wie de informatie overbracht. 

Daarnaast is, in een internationaal netwerk, het delen van informatie geen bijkomstigheid. Deze 

zending is daarom te beschouwen als een duidelijk voorbeeld van de plaats van Marnix als schakel in 

het internationaal protestantisme, meer bepaald in de samenwerking tussen Engeland, Frankrijk en 

de Republiek tegen de Habsburgers. Het verschil met de brieven die Marnix vanuit Souburg schreef, is 

dat hij hier niet op persoonlijke titel informatie deelde, maar als gezant van een politiek orgaan. Verder 
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laat Marnix in zijn brief aan de Raad van State weten dat Elizabeth wil dat hij naar Frankrijk zal reizen 

en dat hij zijn depêche daartoe spoedig verwacht.298 

 

Marnix blijkt gehoor te hebben gegeven aan de opdracht die Elizabeth hem mee had gegeven bij zijn 

vertrek uit Engeland. Marnix moest namelijk, zoals hij zelf schrijft, het Engelse hof op de hoogte houden 

van wat in Frankrijk gebeurde. Dat blijkt uit verschillende brieven die hieronder aan de orde komen. 

In een brief aan Walsingham schreef hij dat hij hem graag iets wilde schrijven over de ontwikkelingen 

in Frankrijk “mesmes avant d’obéir au commandement que sa M[ajes]té me feit en partant de la,” 

waarmee hij wel moet doelen op Elizabeth, omdat hij bij Hendrik IV op het moment van schrijven nog 

niet vertrokken was.299 In een latere brief stelt Marnix het nog duidelijker, als hij schrijft: “Sa M[ajes]te 

m’a comandé en partant de là que je ne faillisse a advertir aucuns de ses serviteurs ou secretaires de 

ce q[ue] se passeroit icy en france.”300 

 

Een aantal weken na zijn brief aan de Raad van State van 13 maart bevond Marnix zich aan de andere 

zijde van het Kanaal, in het Franse Dieppe. Vandaar schreef hij op 27 maart een brief aan Walsingham. 

In de inleiding in Marnixi epistulae wordt erop gewezen dat het niet zeker is of Walsingham nog kennis 

heeft kunnen nemen van de inhoud. Hij overleed immers op 6 april, dus minder dan twee weken na 

het schrijven van de brief.301 In de brief betuigt hij Walsingham zijn dank voor onder meer de goede 

geleide die hij door Walsinghams toedoen had gekregen. Marnix biedt Walsingham zijn diensten aan 

als vergelding. Verder deelt hij nog wat nieuws en geruchten aan Walsingham mee, onder meer met 

betrekking tot de huidige vorderingen van Hendrik IV.302 

 

In dit kader blijkt dat Marnix Dieppe niet zomaar is gepasseerd. Hij heeft er gesproken met “le 

Gouverneur Mons[ieur] de Chastey,” volgens het commentaar in Marnixi epistulae waarschijnlijk de 

burgemeester van Dieppe.303 Het is ook de gouverneur die Marnix had beloofd hem te voorzien van 

paarden en begeleiding voor zijn reis richting Hendrik IV, naar wie Marnix binnen een aantal uren na 

het schrijven van deze brief hoopte af te reizen. Ook na het schrijven van de brief had Marnix nog een 

ontmoeting, met ene Focquerolles die vanuit Gisors (gelegen tussen Dieppe en Parijs) kwam, en dus 

van de kant waar Marnix naartoe wilde reizen. Deze deelde hem mee dat Cajetanus, de pauselijke 

gezant die een grote plaats innam in het Parijse verzet tegen Hendrik IV, samen met Villeroy en 

afgevaardigden uit Parijs de koning zou bezoeken.304 

 

Los van de vraag of Marnix de gouverneur en Focquerolles kende, blijkt uit deze brief dat hij ook tijdens 

zijn reis van Elizabeth naar Hendrik IV informatie heeft verkregen én gedeeld met zijn Engelse 

correspondent Walsingham. Opnieuw is dit een argument voor de stelling dat Marnix ook in de jaren 
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na 1585 een schakel in een internationaal correspondentienetwerk was. Anderzijds is een nuancering 

hier op haar plaats. Niet ieder contact dat een willekeurig individu heeft met een ander willekeurig 

individu, maakt hem een belangrijke schakel in een internationaal netwerk. Zo ook Marnix in zijn 

contacten waarover hij in deze brief schrijft. Deze (waarschijnlijk eenmalige) contacten zijn minder 

belangrijk voor het bepalen van Marnix’ positie na 1585 dan een langdurige correspondentie met een 

hooggeplaatst persoon als Francis Walsingham. 

 

13.3. Marnix’ verblijf aan het hof van Hendrik IV 
Op 9 april 1590 bevond Marnix zich reeds ten zuidoosten van Parijs, in Melun. Vandaar schreef hij 

opnieuw een brief aan de Raad van State.305 In essentie bevat de brief vooral nieuws over Marnix’ 

ontvangst bij de Franse vorst, over de verhoudingen tussen Spanje, de paus en Frankrijk, over de 

vorderingen die Hendrik IV maakt en over de situatie in Frankrijk.306 Vergelijkbaar met wat aan het 

Engelse hof gebeurde, krijgt Marnix eerst audiëntie bij de koning, die hem verzoekt om de inhoud van 

de brieven ook mee te delen aan enkele heren. Duplessis, De Revol en De Biron worden met name 

genoemd. Er blijken nog meer brieven te zijn, ontcijferd vóór Marnix’ komst, die zeer goed aansluiten 

bij de door Marnix ontcijferde brieven.307  

 

Vervolgens deelt Marnix aan de Raad van State zijn visie mee op de toestand. Dit is een interessant 

onderdeel van de brief, omdat Marnix hier iets laat zien van de manier waarop hij (en waarschijnlijk 

meerderen) de politieke situatie zagen. Uit de ontcijferde brieven die hij te zien krijgt, die dateren uit 

de periode van juli tot september 1589, blijkt namelijk, in Marnix’ woorden, “q[ue] cest le Roy 

d’Espagne seul qui a soubs main produite nourrie et eslevée ceste guerre civille en France ayant 

corrompu de ses deniers tous les principaux de la faction contraire au Roy.”308 Hoewel het zeer voor 

de hand liggend is dat Marnix hierin een (deel van) internationale rooms-katholieke samenwerking—

of samenzwering—heeft gezien, moet dit toch genuanceerd worden. Het blijkt immers, volgens 

Marnix, ook dat het Filips II niet zozeer om “la Religion” als om “la Region” te doen is.309 Een andere 

nuancering van de gedachte dat Marnix één coherent ‘rooms blok’ zou hebben gezien in Europa, is zijn 

verslag over de verhouding tussen Filips II en de paus, die ook niet erg goed is.310 Marnix geeft er hier 

blijk van dat, welke gedachten hij ook had over ‘de roomse tegenstander,’ hij de realiteit toch niet uit 

het oog verloor.  

 

Tegelijk moet deze stelling niet worden verabsoluteerd. Het gaat hier over één brief uit 1590, en het is 

niet gezegd dat Marnix altijd evenveel oog heeft gehad voor de realiteit. Ook sluit aandacht voor de 

zichtbare realiteit het geloof in de Goddelijke voorzienigheid en het zien van een geestelijke ‘dimensie’ 

in de gebeurtenissen en ontwikkelingen niet uit. Dit blijkt als Marnix ingaat op het verzoek van Filips 

II aan de paus om dispensatie. Hij wilde zijn zoon en zijn dochter (uit verschillende huwelijken 

geboren) met elkaar in het huwelijk laten treden. Marnix ziet in deze “abismes d’abomination si 

 
305 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 441. 
306 Philips van Marnix aan Maurits, graaf van Nassau, en de Raad van State, 09.04.1590, in Marnixi epistulae, ed. 
Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University 
Press, 2017), V: 444-49.  
307 Marnix aan Maurits en de Raad van State, 09.04.1590, V: 444-45. 
308 Marnix aan Maurits en de Raad van State, 09.04.1590, V: 445. 
309 Marnix aan Maurits en de Raad van State, 09.04.1590, V: 445. 
310 Marnix aan Maurits en de Raad van State, 09.04.1590, V: 445-46. 
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extreme” duidelijk de blijken van Gods toorn over Zijn vijanden.311 Daarin komt meer het collectieve 

aspect van ‘de vijand’ (die ook Gods vijand is) naar voren. Daartegenover blijkt volgens Marnix op 

verschillende manieren Gods bijzondere gunst jegens Hendrik IV.312 

 

In het laatste gedeelte van de brief, alleen tot Maurits gericht, blijkt dat Maurits in de gesprekken 

tussen Marnix en Hendrik IV meermaals aan de orde is gekomen. Marnix benadrukt dat Hendrik 

Maurits zeer welgezind is en dat hij hem graag eens zou ontmoeten en dat Hendrik Maurits waar hij 

kan wil helpen.313 Marnix stelt zich zo op als een schakel tussen de Franse vorst en Maurits. De vraag 

blijft wel staan of er werkelijk een band tussen die twee personen tot stand is gekomen en in hoeverre 

Marnix daarin een plaats had. Anderzijds is alleen al het schrijven van deze woorden een bewijs temeer 

dat een belangrijk onderdeel van Marnix’ correspondentie het verbinden van mensen is geweest.  

 

Opnieuw is deze brief een voorbeeld van Marnix als informant, die dicht bij de informatiebronnen zit. 

Marnix gaat niet zozeer in op een protestantse samenwerking die hij zag of aanbeval bij de Raad van 

State. In de inleiding die in Marnixi epistulae op deze brief wordt gegeven, wordt het belang van deze 

brief benadrukt. Volgens de inleiding wordt hieruit onder meer  
 

“duidelijk dat Marnix als voormalige “underdog” verweten en verguisd door een meerderheid van de 

diverse Nederlandse religieuze en politieke facties, plots opnieuw opduikt als de geschikte neutrale, en 

door alle partijen gekende intelligente diplomaat : zowel politiek als religieus onberispelijk, eerlijk maar 

scherp, polyglot, vertrouweling van vele edellieden… Ja hij is herontdekt.”314 
 

Zoals uit de hoofdstukken over de periode van 1585 tot 1590 blijkt, moet het beeld van Marnix als 

‘underdog’—om het woord van De Smet te gebruiken—genuanceerd worden. Marnixi Epistulae 

spreekt in bovenstaand citaat inderdaad over een ‘meerderheid’ die Marnix niet meer wilde hebben, 

maar toch lijkt de tegenstelling tussen de periode voor Marnix’ missie in 1590 en de periode daarna 

minder groot te zijn geweest dan hier gesuggereerd wordt. Een vergelijkbare visie op het belang van 

deze zending van Marnix is terug te zien bij Van Schelven, zoals die in de inleiding van dit deel 

besproken is. 

 

Op 10 april schreef Marnix een brief aan Joachim Ortell (1542-1590). Ortell was sinds 1581 agent van 

de Hollandse en Zeeuwse Staten in de Engelse hoofdstad. Vanaf 1584 was hij dat ook van de Staten-

Generaal. Hij was in die hoedanigheid ook actief om Engelse steun aan de Provinciën te verwerven.315 

Mogelijk heeft Marnix Ortell ontmoet tijdens zijn verblijf in Engeland, voordat hij naar Frankrijk 

doorreisde. Dat kan ook een verklaring zijn voor het persoonlijke element dat de brief bevat. Marnix 

 
311 Marnix aan Maurits en de Raad van State, 09.04.1590, V: 449. 
312 Marnix aan Maurits en de Raad van State, 09.04.1590, V: 449. 
313 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 444; Marnix aan Maurits en de Raad van State, 
09.04.1590, V: 450. 
314 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 442. 
315 P.J. Blok, “Ortel Ortell (Joachim),” in Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, eds. P.C. Molhuysen, P.J. 
Blok en L. Knappert (Leiden: A.W. Sijthoff, 1921), 5: 406; De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 
450; O. Schutte, Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland, 1584-1810,  (’s-
Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1976), 86-7. 
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blijkt namelijk op de hoogte te zijn van Ortells persoonlijke situatie, met name zijn ziekte. Marnix hoopt 

op herstel en zou graag bericht ontvangen over Ortells gezondheid.316  

 

Vergelijkbaar met de vorige brief, die slechts een dag eerder werd geschreven, informeert Marnix 

Ortell over zijn aankomst bij Hendrik IV en over de plannen van Filips II die fors worden verhinderd 

door de manoeuvre van de paus. Marnix was niet van plan lang in de entourage van Hendrik IV te 

blijven—hij wacht “de jour a aultre” op zijn depêche.317 Ook in zijn brief van de voorgaande dag schreef 

hij daarover. Marnix’ taak in de omgeving van Hendrik IV leek erop te zitten, maar hij kon niet 

vertrekken zonder zijn depêche. Door de omstandigheden lukte het hem nog niet die te krijgen en 

vervolgens terug te keren naar de Republiek en daar de Raad van State mondeling verslag te doen van 

allerlei bijzonderheden.318 Verder laat hij Joachim Ortell weten dat hij nog niet zeker weet of hij via 

Engeland terug zal reizen. Elizabeth heeft dat aan Marnix zelf overgelaten.319 

 

Een langere brief dan die aan Ortell schreef Marnix op dezelfde dag aan Walsingham, niet wetende dat 

deze al op 6 april was overleden.320 Uitgebreid schrijft Marnix over de inname van Melun. Kenmerkend 

voor Marnix is dat hij, evenals in de brief die hij dezelfde dag aan Ortell schreef, de inname van die 

plaats als een Godswonder karakteriseert.321 Marnix schat Hendrik IV hoog in als hij aan Walsingham 

schrijft dat het hem lijkt “que puisque Sa Maj[es]té avoit pris cette ville [Melun, DTG] en telle façon, je 

n’estimoye doresnavant rien lui estre impossible.”322 

 

Opnieuw komt in deze brief, naast veel aandacht voor allerlei omstandigheden, de diepere laag naar 

voren die Marnix achter de gebeurtenissen zag—en waarin het onderscheid tussen vriend en vijand 

toch uiteindelijk niet zo gecompliceerd ligt als de omstandigheden konden doen vermoeden. Als 

Marnix namelijk de situatie in Parijs beschrijft (met een deel van de inwoners die richting verzoening 

met Hendrik IV wil en een ander deel dat daar absoluut op tegen is), dan zegt hij dat het lijkt “que l’ire 

de Dieu est sur eux et que leur ruine leur penche sur la teste.”323 Het wordt hier niet helemaal duidelijk 

of Marnix met ‘eux’ enkel de Parijzenaren bedoelt die tegen verzoening zijn, of de stad met haar 

inwoners als geheel. Daartegenover staat Gods zegen, die Marnix opmerkt in de vorderingen die de 

partij van Hendrik IV maakt.324  

 

Een dergelijke tweedeling tussen zij die onder Gods toorn lijken te liggen en zij die Zijn zegen 

ontvangen maakte Marnix ook in de eerder besproken brief die hij op 9 april 1590 schreef.325 Dit 

gegeven pleit voor de stelling dat Marnix heel helder had wie de ‘vrienden’ en wie de ‘vijanden’ waren. 

Dit staat, zoals al verschillende keren gebleken is, op enigszins gespannen voet met Marnix’ kennis van 

de realiteit. Hij wist dat er in Parijs mensen waren die liever vrede met Hendrik IV wilden en deelde 

 
316 Philips van Marnix aan Joachim Ortell, 10.04.1590, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip 
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317 Marnix aan Ortell, 10.04.1590, V: 451. 
318 Marnix aan Maurits en de Raad van State, 09.04.1590, V: 447, 449-50. 
319 Marnix aan Ortell, 10.04.1590, V: 451. 
320 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 452. 
321 Marnix aan Ortell, 10.04.1590, V: 451; Marnix aan Walsingham, 10.04.1590, V: 453. 
322 Marnix aan Walsingham, 10.04.1590, V: 453. 
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324 Marnix aan Walsingham, 10.04.1590, V: 454. 
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dat ook met Walsingham. Tegelijkertijd maakt Marnix niet ondubbelzinnig onderscheid tussen de 

Parijzenaren die wel en zij die niet onder Gods toorn lijken te zijn en kan de bewuste zin zo opgevat 

worden dat Gods toorn op heel Parijs rust. 

 

Voor Marnix lijkt deze spanning, als hij die al als zodanig heeft ervaren, geen problemen te hebben 

gegeven. Dat blijkt als hij in het vervolg van zijn brief aan Walsingham ingaat op de verdeeldheid die 

er gekomen lijkt te zijn tussen Spanje en de paus. Dit doet hij naar aanleiding van zijn visie dat Hendrik 

IV, om werkelijk te slagen in zijn onderneming, het probleem van de burgeroorlog bij de wortel moet 

aanpakken: Filips II die olie op het vuur van de burgeroorlog gooit en de onrust zo gaande houdt. 

Vervolgens schrijft hij aan Walsingham dat de paus zich, minstens voor het oog, terugtrekt uit “ceste 

alliance, qu’on avoit commenc[e]e à bastir.”326 Dit bleek immers uit het feit dat zijn gezant de Franse 

adel moest vragen Hendrik te gehoorzamen: volgens Marnix “une occurrence admirable de Dieu, par 

lequel il ruyne les desseins de ses ennemis.”327 Het is gezien Marnix’ geloofsovertuiging 

onwaarschijnlijk dat hij wilde beweren met deze ‘occurence admirable’ de paus bij de ‘vrienden’ 

hoorde omdat hij de facto de goede zaak zou begunstigd hebben. Wel lijkt Marnix de verdeeldheid in 

het kamp van ‘de vijand’ (paus, Spanje, Ligueurs) als een bewijs van Gods toorn over die ene groep van 

‘de vijanden’ te zien. 

 

Tien dagen later, op 20 april, schreef Marnix opnieuw aan Walsingham, blijkbaar nog steeds niet op de 

hoogte van diens overlijden. De brief is soms niet goed te volgen, vanwege beschadigingen die hij heeft 

opgelopen door vuur.328 Opnieuw neemt het delen van informatie een belangrijke plaats in deze brief 

in. De onderwerpen die aan de orde komen zijn niet verrassend, gezien eerdere brieven van Marnix 

tijdens zijn missie: de acties die de paus onderneemt en zijn verhouding tot Spanje, de vorderingen van 

Hendrik IV en zijn verhouding tot de Ligueurs en ook de nijpende situatie in Parijs.329 Een ander 

element dat zoals gezien in verschillende brieven van Marnix vanuit Frankrijk terugkeert, is de 

mededeling dat hij nog steeds wacht op zijn depêche. Zijn formulering laat zien dat hij, wat hem betrof, 

niet langer wilde blijven dan nog strikt noodzakelijk was: “J’attends de jour en jour d’aveoir ma 

depesche et espère qu’après ces jours de Paques elle ne fera plus retardee.”330 Zoals in eerdere brieven 

die in deze scriptie de revue passeerden, stelt Marnix zich in deze brief voor als ijveraar voor “la cause 

publicque de la Chrestienté.”331  

 

Een gelijkaardige inhoud als de brief aan Walsingham van 20 april heeft ook de brief die Marnix een 

dag later schreef aan de Raad van State. Hij brengt de heren van de Raad op de hoogte van het feit dat 

nieuwe steden aan de zijde van Hendrik IV zijn gekomen. Ook vertelt hij over een bespreking tussen 

de koning en Villeroy, die namens de hertog van Mayenne was gekomen, rond de overkomst van die 

laatste naar de zijde van Hendrik IV. Verder blijkt dat Marnix zich over een eventuele bekering van 

Hendrik IV tot de rooms-katholieke kerk geen zorgen maakt, terwijl hij wel op de hoogte is van de druk 

die daartoe op de koning werd uitgeoefend. Opnieuw beoordeelt hij Hendrik positief: “Il se monstre 
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merveilleusepent [sic] constant comme il a faict du passe et il m’asseure q[ue] Dieu l’armera de telle 

vertue qu’il ne fleschira tant peu q[ue] ce soit ainsy qu’il a respondu aud[it] de Villeroy.”332 De vraag is 

hoe Marnix de bekering van Hendrik IV, die enkele jaren na 1590 toch zou komen, beoordeeld heeft. 

Die vraag zal aan de orde komen in deel IV. 

 

Ook in deze brief gaat Marnix in op het brevet van de paus waarmee hij de rooms-katholieke adel in 

Frankrijk zou oproepen zich aan het gezag van Hendrik IV te onderwerpen. Het zou immers een 

belangrijke wending in de ontwikkelingen kunnen brengen als de paus zich daadwerkelijk achter 

Hendrik IV zou scharen. Inmiddels heeft Marnix zelf een kopie onder ogen gehad. Naar zijn inschatting 

is de interpretatie die daar aan Hendriks hof, ook door mensen die niet de eersten de besten zijn, aan 

gegeven wordt, “trop avantageusement.”333 Marnix is van mening dat het de paus er met zijn brevet 

om te doen is ofwel Hendrik aan zijn zijde te krijgen ofwel de breuk te bewerkstelligen tussen Hendrik 

en de Franse rooms-katholieke adel. Met andere woorden: de paus is zeker Hendriks bondgenoot niet 

geworden door het bewuste brevet. Ook van Spaanse zijde is het gevaar volgens Marnix niet geweken. 

Er is een reëel risico dat binnen afzienbare tijd Spaanse hulp in de strijd tegen Hendrik IV zal arriveren, 

terwijl de laatste dat niet zomaar zal kunnen voorkomen. De strijd is dus allerminst gestreden, waarom 

hulp van Engeland en de Provinciën dringend nodig is. Marnix appelleert daarbij aan het risico dat ook 

Engeland en de Republiek lopen en aan het genoegen dat het, volgens hem, Elizabeth zou doen als de 

Republiek haar zou vragen om hulp in de strijd tegen Spanje. Marnix verbindt hier duidelijk het lot van 

Frankrijk aan dat van Engeland en de Republiek, wat in lijn is met de samenwerking die daadwerkelijk 

plaatsvond in dezelfde periode. Hij spreekt ook over “une cause tant commune”, waarmee hij 

waarschijnlijk doelt op de belangen die, gerelateerd aan de belangen van Frankrijk, op het spel staan.334 

Marnix laat in zijn brief het besef tot uiting komen dat hij zijn advies min of meer ongevraagd geeft aan 

de Raad van State, of minstens dat hij zijn eigen advies niet te hoog moet inschatten. Dat maakt het 

advies niet minder dringend, maar moet waarschijnlijk worden beschouwd als de conventionele 

beleefdheid van iemand in de positie van Marnix tegenover de Raad van State.335 

 

Ruim twee weken later, op 6 mei 1590, schreef Marnix opnieuw een brief aan de Raad van State, dit 

keer vanuit Lagny-sur-Marne.336 Opnieuw is de noodzaak van samenwerking tussen Engeland, 

Frankrijk en de Republiek een belangrijk punt dat Marnix wil maken. Het belangrijkste dat Marnix met 

deze brief wil bereiken, is de heren van de Raad van State te doordringen van de noodzaak om Hendrik 

IV te helpen tegen een Spaanse invasie, die toch echt op handen lijkt te zijn. Opnieuw benadrukt Marnix 

dat Engeland en de Republiek er minstens zoveel belang bij hebben als Frankrijk om de Spanjaarden 

buiten te houden. Volgens zijn schrijven heeft de koning daar ook onlangs tegen hem over gesproken 

en spreekt hij regelmatig tot Marnix met betrekking tot de Provinciën. Ook benadrukt Marnix het 

belang van een goede verhouding tussen Frankrijk en de Provinciën.337 Het is gezien de inhoud zeker 
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niet ondenkbaar dat Hendrik er min of meer op heeft aangestuurd dat Marnix de Raad van State de 

dringende situatie voor ogen zou houden. 

 

Om de functie van Marnix als informant te nuanceren, moet worden opgemerkt dat Marnix niet de 

enige informatiebron was die vanuit het Franse hof de ‘nationale’ politiek van de Republiek op de 

hoogte hield. Marnix noemt de heer De la Pree, die goed bekend is met Frankrijk, als informatiebron 

voor de heren in Den Haag.338 

 

Op 21 mei bevond Marnix zich nog steeds in Frankrijk, nu in Luzarches. Hij schreef van daar een brief 

naar William Cecil, first Baron Burghley (1520/21-1598). Hij had in de achterliggende decennia 

verschillende belangrijke posities vervuld in de entourage van Elizabeth. Met het overlijden van 

Leicester in 1588 en van Walsingham in 1590 verbeterde zijn positie nog. Hij nam veel werk over dat 

Walsingham had gedaan.339 Tot nu toe is de nadruk vooral gevallen op wat Marnix meedeelde. 

Uiteraard gaat het ook hier om een brief door Marnix geschreven, maar die wel meer zicht geeft op de 

reacties die zijn verblijf aan het hof opriep. 

 

Eerst zijn daar opnieuw Marnix’ tegenstanders, een terugkerend element in Marnix’ brieven. Marnix 

vraagt William Cecil hem bij Hare Majesteit te verdedigen tegen personen die Elizabeth wilden laten 

geloven dat Marnix bij Hendrik IV haar belangen schaadde of dat hij er aanstuurde op “q[ue]lque 

innovation des affaires d’Estat des paÿs bas,” waarbij ‘innovatie’, of beter: ‘nieuwigheid,’ kennelijk een 

kwalijke zaak is.340 Marnix benadrukt dat het tegendeel waar is en dat ook Hendrik IV hem daarvan 

getuigenis heeft gegeven. Marnix benadrukt zijn behoudsgezindheid—kleine veranderingen of 

vernieuwingen kunnen immers zeer grote gevolgen hebben. Ook appelleert hij richting Burghley aan 

de belofte die Elizabeth Marnix op diens verzoek had gedaan, namelijk om niets te geloven aangaande 

Marnix voordat zij hem zelf had gehoord.341 Marnix maakt, zoals ook in de voorafgaande jaren, 

zichtbaar dat hij hecht aan zijn goede naam. Marnix’ biograaf Van Schelven sluit overigens niet uit dat 

Marnix tijdens zijn verblijf in Frankrijk wel degelijk heeft gesproken over een “aaneensluiting van dat 

Frankrijk en de Nederlanden, ja tenslotte zelfs van die twee gebieden en Alexander Parma.”342 De vraag 

hierbij is hoe dit bewezen kan worden. Marnix zelf wil in elk geval niets weten van geruchten in die 

richting, zoals hier blijkt. 

 

Marnixi epistulae bevat uit de periode van de missie van 1590 enkel brieven geschreven door 

Marnix.343 Uit deze brief aan Burghley blijkt echter dat er geen sprake was van enkel 

eenrichtingsverkeer. Een interessante vraag in dit kader is uiteraard wat de brieven vanuit de 

Republiek aan Marnix schreven. Was de boodschap dat Marnix onrechtmatig handelde en terug naar 

de Provinciën moest komen of bleek eruit dat Marnix’ reis (minstens de facto) werd geaccepteerd? In 

elk geval schreef, volgens de brief aan Burghley, de Raad van State Marnix op 16 april een brief waarin 
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hem werd opgedragen de koning te feliciteren. Justinus van Nassau was met dezelfde opdracht naar 

Hendrik IV gekomen, maar dan namens Maurits. Het feit dat de Raad van State juist Marnix deze 

opdracht gaf, wijst in de richting dat hij Marnix’ verblijf in Frankrijk niet afkeurde. Maurits’ motivatie 

om Justinus naar het Franse hof te zenden kan hem deels ingegeven zijn door de nieuwsberichten die 

Marnix naar de Republiek zond. Ook in deze brief aan Burghley geeft Marnix, vrij beknopt weliswaar, 

aandacht aan enkele recente vorderingen van Zijne Majesteit en aan de problemen waarmee de 

Ligueurs te kampen hebben.344 

 

Het probleem van de uitblijvende depêche komt ook in deze brief aan de orde. Dat was ook het geval 

in Marnix’ brief aan de Raad van State van 6 mei, waaruit duidelijk wordt dat Marnix niet echt op zijn 

gemak was, nu zijn depêche steeds uitbleef. Hij stelde dat hij haast zou maken met zijn terugkeer, als 

de heren van de Raad van State geen opdracht voor hem hadden. Opmerkelijk is de motivatie die 

Marnix in de brief aan Burghley geeft voor zijn wens om zijn depêche te krijgen, namelijk “afin de me 

retirer a ma vie ordinaire.”345 Naast de druk om zo snel mogelijk terug te keren die Marnix mogelijk 

vanuit Den Haag ervaren heeft, had hij dus ook een motivatie van meer persoonlijke aard. Het blijft 

hier onduidelijk wat Marnix exact met zijn ‘gewone leven’ bedoelt. Het meest voor de hand liggend is 

dat hij doelt op zijn leven in Souburg, waar in de achterliggende jaren zijn vaste verblijfplaats was. 

Marnix kan ook gedoeld hebben op een meer bestendige verblijfplaats in het algemeen. De afgelopen 

tijd had Marnix immers heel wat gereisd, zoals de plaatsen uitwijzen vanwaar hij zijn brieven 

schreef.346 

 

Behalve van de Raad van State, ontving Marnix in Frankrijk ook post van de Staten van Zeeland. Zoals 

blijkt uit de brief die Marnix op 21 mei aan de Zeeuwse Staten schreef, hadden die hem op 9 april een 

brief gestuurd, die Marnix pas op 20 mei ontving.347 Marnix heeft namens de Staten van Zeeland 

felicitaties aan Hendrik IV overgebracht. Hij was juist met Justinus van Nassau op weg naar de koning 

toen hij de brief kreeg waarin hem dat werd opgedragen. Zowel van de zijde van Hendrik als van die 

van de Zeeuwse Staten worden diensten aangeboden. Kortom: Marnix was op 21 mei 1590 

woordvoerder namens de Staten van Zeeland, evenals hij dat namens de Raad van State was (geweest), 

mogelijk op dezelfde dag. Marnix benadrukt richting de Staten van Zeeland het belang dat Hendrik IV 

heeft bij nieuws over de bewegingen en plannen van de vijand. De enige hoop van de Ligueurs is 

volgens Marnix namelijk buitenlandse hulp, vooral van “n[ost]re ennemy commun le Roy 

d’Espaigne.”348 Met die formulering legt Marnix opnieuw de verbinding tussen Frankrijk en de 

Republiek.  

 
344 Marnix aan Burghley, 21.05.1590, V: 467-68. 
345 Marnix aan Burghley, 21.05.1590, V: 467 (waar ook het citaat is terug te vinden); Marnix aan de Raad van 
State, 06.05.1590, V: 464. 
346 Marnix schreef tijdens zijn verblijf in het buitenland in 1590 brieven vanuit de volgende plaatsen (voor zover 
in Marnixi epistulae en op chronologische volgorde): Londen, Dieppe, Melun, nabij Melun, Melun, Bray-sur-
Somme (2 brieven), Lagny-sur-Marne, Luzarches (2 brieven), Dieppe (3 brieven): De Smet, Vanhaecke en 
Wauters, Marnixi epistulae, V: 436, 438, 441, 450, 452, 455, 458, 462, 465, 468, 472, 474, 477; Marnix aan de 
Raad van State, 06.05.1590, V: 465. 
347 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 468; Philips van Marnix aan de Staten van Zeeland, 
21.05.1590, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters 
(Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 469. 
348 Marnix aan Burghley, 21.05.1590, V: 467; Marnix aan de Staten van Zeeland, 21.05.1590, V: 469-70 (citaat: p. 
470). 
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Uitgebreid gaat Marnix ook in op de problemen waarin de Liga verzeild is geraakt nu de kardinaal de 

Bourbon is overleden—degene die volgens de Liga het meeste recht had op de kroon. Marnix blijkt 

(mede door onderschepte brieven) kennis te hebben van de zoektocht van de Ligueurs naar een 

nieuwe kroonpretendent. Ook besteedt Marnix in zijn schrijven aan de Zeeuwse Staten veel aandacht 

aan het belang van Parijs, dat volgens hem gezien de omstandigheden Hendrik waarschijnlijk niet veel 

langer meer uit handen zal blijven. De keerzijde is dat Marnix vreest dat hij zijn depêche niet eerder 

zal kunnen krijgen dan wanneer Parijs in handen van Hendrik IV is.349 

 

13.4. Terugkeer uit Frankrijk 
Meer dan een maand later, op 9 juli, bevond Marnix zich in de kustplaats Dieppe, waar hij ook op zijn 

reis van het Engelse naar het Franse hof was geweest. Hij schreef op die dag een brief aan Maurits. Al 

eerder had hij Maurits aangeschreven, maar dan in een brief die ook aan de Raad van State was gericht. 

Deze brief is niet bedoeld als nieuwsbrief. Voor nieuws verwijst Marnix Maurits naar Justinus van 

Nassau, die volgens de inleiding in Marnixi epistulae ook de overbrenger van de brief was terwijl hij 

terug naar de Provinciën reisde. Bovendien hoopt Marnix spoedig zelf mondeling verslag te kunnen 

uitbrengen.350 

 

Interessant is dat Marnix ingaat op de opdracht waarmee hij door Hendrik IV belast is, die in elk geval 

inhoudt dat hij een brief van Hendrik aan Maurits moet overhandigen. Om de opdracht uit te voeren, 

wil Marnix eerst naar Engeland gaan, waardoor het niet mogelijk is Maurits er eerst over te spreken. 

Daarvoor verontschuldigt Marnix zich. Ook hoopt hij dat Maurits geen geloof zal hechten aan de 

beschuldigingen als zou Marnix de grenzen van zijn zending te buiten zijn gegaan.351 Het blijft 

onduidelijk wat Hendriks opdracht aan Marnix precies inhoudt. In het vervolg zal duidelijk worden dat 

Marnix door Hendrik IV werd ingezet om in de Republiek steun te verwerven tegen de Spaanse 

dreiging. 

 

Op dezelfde dag schreef Marnix een brief aan de Raad van State, nadat het lange tijd onmogelijk was 

om iemand te vinden die post van Marnix over kon brengen. Marnix geeft ook in deze brief veel nieuws 

over de vorderingen van Hendrik IV en over zijn eigen reis. Zoals hij vaak doet, verbindt Marnix de 

nieuwsberichten ook aan Gods voorzienigheid en hier ook aan Gods gunst jegens Hendrik IV. 

Daarnaast komt de praktische kant van Marnix’ reizen komt aan de orde, met name de kosten die het 

met zich meebrengt. Marnix’ verblijf in Frankrijk en het vele reizen kosten veel geld. De Staten van 

Zeeland hebben hem reeds geld gezonden. Marnix verzoekt de Raad van State hem, zoals beloofd, ook 

financieel te steunen. Wat hier belangrijk is, zijn niet zozeer de bedragen waar het over gaat, als wel 

het feit dat de Raad van State blijkbaar beloofd had Marnix financieel te steunen. Dit is een extra 

indicatie dat de Raad van State Marnix’ missie steunde, naast het feit dat hij hem opdroeg Hendrik IV 

te feliciteren. Evenals in zijn brief aan Maurits, spreekt Marnix de hoop uit dat de heren Raad van State 

 
349 Marnix aan de Staten van Zeeland, 21.05.1590, V: 470-72. 
350 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 441, 472; Philips van Marnix aan Maurits, graaf van 
Nassau, 09.07.1590, in Marnixi epistulae V, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters 
(Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 473. 
351 Marnix aan Maurits, 09.07.1590, V: 473. 
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geen geloof zullen hechten aan beschuldigingen als zou Marnix meer hebben gedaan dan hem 

opgedragen was.352 

 

13.5. De Staten-Generaal en Marnix’ missie 
De laatste bewaarde brief die Marnix vanuit het buitenland schreef in het kader van zijn missie naar 

Engeland en Frankrijk, is de brief aan de Staten-Generaal, geschreven vanuit Dieppe op 10 juli 1590.353 

Deze brief leert ons meer over de beschuldigingen aan zijn adres, waar Marnix eveneens naar verwees 

in de brieven van 9 juli aan de Raad van State en aan Maurits. Marnix schrijft aan de Staten-Generaal: 
 

“Ick my soude hebben vervoordert den Coninck van vranckryck saecken voir te dragen aengaende de 

protectie van de geunieerde landen ende provincien aen te nemen ofte yet anders diergelycken daer van 

ick gantselycken geene commissie noch bevel en hebbe gehadt.”354 
 

Marnix vraagt de heren Staten-Generaal om eventuele overgebleven twijfels aan Marnix’ getuigenis 

over zijn eigen handelen op te schorten tot zijn komst naar de Staten-Generaal.355 

 

Verder geeft deze brief ook informatie over het doel van Marnix’ reis naar Engeland voordat hij naar 

de Republiek zou terugkeren en over de opdracht die Marnix in eigen land had te vervullen. De reis 

naar Engeland heeft als doel om Elizabeth de toedracht van zijn verblijf bij Hendrik IV te vertellen en 

zo, ook daar, eventuele argwaan jegens de Franse vorst weg te nemen. Ook moet hij namens Hendrik 

het verzoek doen of Elizabeth hem wil helpen tegen de gevreesde Spaanse invasie. Datzelfde verzoek 

moet hij op last van Hendrik ook aan de Staten-Generaal doen, waarvoor hij brieven bij zich heeft. Ook 

voor Maurits heeft Marnix brieven mee met hetzelfde verzoek om hulp tegen de invasie. Marnix 

verzoekt de heren Staten-Generaal dan ook dat ze zijn reis in het kader van het belang van het eigen 

vaderland willen zien en dat ze in datzelfde belang ook willen nadenken over het verzoek om hulp.356 

 

Deze laatste brief is de eerste bewaarde brief die Marnix tijdens zijn buitenlandse reis aan de Staten-

Generaal stuurde. Uit de Resoluties van de Staten-Generaal blijkt echter dat zij (uiteraard) al ruim voor 

juli 1590 op de hoogte waren van Marnix’ reis. Al in maart hadden de Staten van Zeeland via de 

Zeeuwse gedeputeerden de Staten-Generaal verzocht om de kosten die zij aan Marnix’ reis hadden 

gemaakt, voor rekening van de Staten-Generaal te laten komen. De Raden van State laakten het 

eigenmachtig handelen van de Zeeuwse Staten—ze hadden immers de Staten-Generaal niet op de 

hoogte gesteld—en willen eerst de ontcijferde brieven horen lezen om hun belang in te schatten.357 Op 

28 juli kregen de Staten-Generaal bovendien via de Raad van State een verzoek om terugbetaling van 

kosten die Marnix gemaakt had voor zijn reis. Ook kregen de Staten nog een andere brief die aan de 

 
352 De Smet, Vanhaecke, en Wauters, Marnixi epistulae, V: 474 (waar, evenals in de koptekst van p. 475 ten 
onrechte "9 juni 1590" in plaats van "9 juli 1590" staat); Philips van Marnix aan de Raad van State, 09.07.1590, 
in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: 
Universa Press/University Press, 2017), V: 474-76. 
353 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 477. 
354 Philips van Marnix aan de Staten-Generaal, 10.07.1590, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus 
Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 478. 
355 Marnix aan de Staten-Generaal, 10.07.1590, V: 478. 
356 Marnix aan de Staten-Generaal, 10.07.1590, V: 478-79. 
357 Resolutie, 10.03.1590, in N. Japikse, ed., Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609 ( ’s-Gravenhage: 
Martinus Nijhoff, 1923), 7: 18-9. 
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Raad van State was gericht. Als die brief ook van Marnix afkomstig was, is dat mogelijk een verklaring 

voor het feit dat uit de periode van de buitenlandse reis slechts één brief van Marnix aan de Staten-

Generaal bekend is. Marnix kan dan de Raad van State hebben aangeschreven in de veronderstelling 

dat die de Staten-Generaal op de hoogte zouden houden.358 

 

In die richting wijst ook de mededeling dat de Staten-Generaal op 13 april berichten uit Frankrijk lazen, 

die Marnix in Engeland geschreven had.359 Op 21 mei kregen de Staten-Generaal opnieuw een brief 

van Marnix die aan de Raad van State was geschreven, volgens de uitgave Resolutiën der Staten-

Generaal van 7 april. Het is aannemelijk dat dit 9 april moet zijn. Op die datum schreef Marnix immers 

aan de Raad van State. Enkele dagen later, op 25 mei, kregen de Staten-Generaal via een vijftal raden 

van State een aantal brieven binnen naar aanleiding van de dreigende Spaanse invasie. Een van die 

brieven is van Marnix. De Staten-Generaal werden toen reeds gevraagd om hulp tegen deze invasie.360 

Op 28 mei besloten de Staten-Generaal tot maatregelen om het land te beschermen tegen de 

vijandelijke schepen die eventueel zouden komen. De maatregelen werden genomen naar aanleiding 

van een bericht van Marnix vanuit Frankrijk over de Spaanse activiteiten rond de vloot, dat Zeeuwse 

gedeputeerden overgebracht hadden.361 

 

In juni en juli 1590 komt Marnix ter sprake naar aanleiding van het ongenoegen van Elizabeth over 

zijn handelswijze, dat de Staten-Generaal ter ore is gekomen. Ook komt het bericht dat zij tevreden 

was gesteld nadat Marnix zich van blaam had gezuiverd.362 In een resolutie van 2 augustus staat te 

lezen dat Marnix de Staten-Generaal rapport heeft gedaan van zijn besprekingen met Elizabeth en 

Hendrik IV naar aanleiding van de door hem ontcijferde brieven. Ook geeft hij credentiebrieven over 

van Hendrik IV en van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland. De Staten-Generaal 

bedanken Marnix en zeggen met de door hem genoemde punten rekening te zullen houden.363 

 

Hiermee was het contact tussen de Staten-Generaal en Marnix naar aanleiding van zijn missie naar 

Elizabeth en Hendrik IV nog niet afgelopen. Op 4 september 1591 schreven de Staten-Generaal aan 

Marnix een kort briefje met betrekking tot de brieven die hij ontcijferd had en waarmee hij naar het 

Engelse en Franse hof was gereisd. Het verzoek van de Staten was of Marnix deze brieven aan de 

overbrenger van hun brief wilde meegeven, of aangeven waar ze te vinden waren als hij ze zelf niet 

had.364 Reeds kort daarna, op 11 september 1591, verscheen Marnix zelf voor de Staten-Generaal met 

 
358 Japikse, Resolutiën, 7: 58-9. 
359 Japikse, Resolutiën, 7: 52. 
360 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, 441; Resolutie, 25.05.1590, in N. Japikse, ed., Resolutiën 
der Staten-Generaal van 1576 tot 1609 (’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1923), 7: 55. 
361 Resolutie, 28.05.1590, in N. Japikse, ed., Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609 (’s-Gravenhage: 
Martinus Nijhoff, 1923), 7: 30-1. 
362 Resolutie, 15.06.1590, in N. Japikse, ed., Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609 (’s-Gravenhage: 
Martinus Nijhoff, 1923), 7: 74 (incl. voetnoot 3); Resolutie, 16.06.1590, in N. Japikse, ed., Resolutiën der Staten-
Generaal van 1576 tot 1609 (’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1923), 75; Resolutie, 27.07.1590, in N. Japikse, ed., 
Resolutiën der Staten-Generaal van 1576-1609 ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1923), 82; Japikse, Resolutiën, 7: 
75-6. 
363 Resolutie, 02.08.1590, in N. Japikse, ed, Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609 ('s-Gravenhage: 
Martinus Nijhoff, 1923), 7: 60 (incl. voetnoot 5). 
364 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 542; De Staten-Generaal aan Marnix, 04.09.1591, in 
Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa 
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de mededeling dat de originelen in Frankrijk en Engeland zijn, maar dat hij de ontcijferde versies aan 

de Staten-Generaal wil geven. Deze gaan akkoord, maar verzoeken wel dat Marnix aan Maurits 

attesteert dat hij getrouw heeft ontcijferd. De Staten-Generaal willen een kopie van de attestatie.365 

 

Kort na zijn aankomst in Zeeland na zijn buitenlandse reis schreef Marnix vanuit Middelburg een brief 

aan Farnese en één aan diens secretaris Cosimo Masi, respectievelijk op 15 en 16 augustus.[479-81] 

Zoals uit de inleidingen en parafrases bij beide brieven in Marnixi epistulae blijkt, wilde Marnix 

Farnese, op basis van een ontcijferde brief, met deze brieven duidelijk maken dat mensen in de 

entourage van Filips II erg negatief over hem waren. Zo wilde hij proberen te bewerken dat er 

verwijdering zou komen tussen Farnese en de betreffende personen—en uiteindelijk Filips II.366 In de 

brief aan Masi gaat Marnix, opmerkelijk genoeg, ook in op zijn verblijf in Frankrijk, waarover hij zeer 

positief is. Ook is het bijzonder dat Marnix aan Farnese wil laten weten dat Hendrik IV Farnese 

sympathiek gezind is en dat een eventueel antwoord van hem aan Hendrik via Marnix zou kunnen 

worden gezonden.367 Het is uiteraard de vraag wat Hendriks sympathie werkelijk betekende, en ook 

wat er van overbleef toen door toedoen van Farnese Parijs aan zijn greep ontsnapte. 

  

 

Press/University Press, 2017), V: 543; vgl. Resolutie, 04.09.1591, in N. Japikse, ed., Resolutiën der Staten-Generaal 
van 1576 tot 1609 ('s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1923), 7: 381. 
365 Resolutie, 11.09.1591, in N. Japikse, ed., Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609 ('s-Gravenhage, 
Martinus Nijhoff, 1923), 7: 382. 
366 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 479-81. 
367 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 480-81. 
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14. Conclusie Deel III 
Marnix’ missie in 1590 kadert duidelijk binnen de internationale protestantse samenwerking tegen de 

(Spaanse) Habsburgers. In die samenwerking waren Elizabeth en Hendrik IV belangrijke spelers, en 

het zijn die vorsten die Marnix in 1590 persoonlijk ontmoette tijdens de missie die hem door de Staten 

van Zeeland is opgelegd. Bovendien blijkt uit de brieven dat Marnix tijdens zijn bezoeken aan het 

Engelse en het Franse hof verschillende andere hooggeplaatste figuren ontmoette. Tegelijkertijd is de 

vraag waarin precies het belang ligt van Marnix’ missie van 1590. Inderdaad ontmoette Marnix 

belangrijke figuren en bracht hij aan de beide hoven belangrijke informatie over. Ook reisde Marnix 

niet op persoonlijke titel naar Elizabeth en Hendrik IV, maar als gezant van de Staten van Zeeland. Een 

dergelijke opdracht had hij in de ongeveer vijf jaar sinds de Val van Antwerpen niet meer gehad. Toch 

neemt het daadwerkelijk vervullen van de missie niet veel tijd in beslag.  

 

Van groter belang is de functie van Marnix als persoon die informatie vergaart en deelt. Daardoor heeft 

hij tijdens zijn vrij lange verblijf in het buitenland, met name in Frankrijk, verschillende contacten. Had 

hij in de voorgaande jaren nauwelijks of geen contacten met politieke organen als de Staten van 

Zeeland en de Raad van State, tijdens zijn buitenlandse reis had hij die wel. Bovendien kreeg hij tijdens 

zijn reis zowel in Engeland als in Frankrijk nog verschillende opdrachten bovenop de opdracht 

waarmee hij uit de Republiek was vertrokken, zowel van Elizabeth en van Hendrik als ook van de Raad 

van State. Het belang van Marnix’ buitenlands verblijf in 1590 lijkt vooral in zijn functie als informant 

en in andere aanvullende opdrachten te hebben gelegen. De Staten van Zeeland zonden Marnix met de 

ontcijferde brieven op weg, op last van koningin Elizabeth schreef hij nieuwsberichten naar Engeland, 

namens de Raad van State en de Staten van Zeeland feliciteerde hij Hendrik IV en namens Hendrik IV 

deed hij aan de Staten-Generaal het verzoek om hulp tegen de Spaanse invasie. Dat neemt, zoals 

gebleken, niet weg dat Marnix’ reis niet altijd door iedereen werd gewaardeerd of geaccepteerd. Met 

name Elizabeth, na Marnix’ vertrek uit Engeland, en de Staten-Generaal hebben hun bedenkingen 

gehad. 

 

Als het gaat over de inhoud van Marnix’ correspondentie, dan vallen twee zaken op. Een eerste punt is 

dat Marnix veel actualiteiten kent en deelt met anderen. Dat is, wat betreft zijn verblijf in Frankrijk, 

niet vreemd gezien de plaats die hij had in de (nabije) omgeving van Hendrik IV. Een tweede punt 

betreft het idee van de protestantse internationale zoals dat ook in deze periode in Marnix’ denken 

opgemerkt moet worden. Dat komt uit in de providentiële duiding van de gebeurtenissen. Bovendien 

maakt Marnix een helder onderscheid tussen vriend en (weliswaar intern verdeelde) vijand, over wie 

hij respectievelijk Gods zegen en zijn toorn ziet. De tegenstelling tussen ‘het christendom’ (waarbij de 

nadruk ligt op de eenheid van het protestantisme) en ‘de roomse vijand’ pleit voor het standpunt dat 

Marnix twee internationales zag in Europa, waarvan de laatstgenoemde niet in de eerste plaats met de 

Habsburgers, maar met Rome geassocieerd wordt. Ook de hulp aan Frankrijk waarop Marnix 

aandringt past bij de idee van twee kampen. 
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15. Inleiding 
Zoals inmiddels gebleken is, kwam Marnix na de Val van Antwerpen zeker niet in een totaal isolement 

terecht. Hij had verschillende contacten, zowel per brief als in ontmoetingen, buiten de beperkte 

omgeving van zijn kasteel in West-Souburg. Daarbij komt dat Marnix zijn interesse in de binnenlandse 

en buitenlandse politiek ook in die jaren zeker niet verloren had. Hoewel hij inderdaad vóór 1590 niet 

op diplomatieke missies werd uitgezonden en geen onderhandelingen voerde met buitenlandse 

vorsten, is gebleken dat hij zich toch op andere manieren met de politiek en de internationale 

verhoudingen en ontwikkelingen bezighield. Het is duidelijk dat hij ook in de jaren 1585 tot 1590 een 

plaats innam in internationale netwerken. In 1590 kwam hier echter een belangrijke dimensie bij. 

Marnix werd door de Staten van Zeeland op missie gestuurd naar de hoven van Elizabeth van Engeland 

en Hendrik IV van Frankrijk. Die missie bracht verschillende andere opdrachten voor Marnix met zich 

mee. De missie en verschillende opdrachten vonden ook duidelijk plaats binnen het kader van de 

gezamenlijke strijd van Frankrijk, Engeland en de jonge Republiek tegen Spanje—met andere 

woorden: in het kader van de internationale protestantse samenwerking tegen de rooms-katholieke, 

of Spaans-Habsburgse dreiging. 

 

Toch kwam het ogenblik dat Marnix weer terugkeerde naar zijn Walcherse kasteel. De vraag moet 

gesteld worden hoe Marnix zich daarna verhield tot het internationaal protestantisme in de vorm van 

correspondentienetwerken en militaire en andere samenwerking. Werd Marnix’ situatie weer 

vergelijkbaar met die van voor 1590, of was de missie van 1590 de eerste in een reeks van andere 

belangrijke zendingen voor Marnix? Van Schelven, die, zoals besproken, Marnix’ levensgeschiedenis 

na de Val van Antwerpen sterk bekijkt vanuit het oogpunt van de rehabilitatie van Marnix, stelt dat er 

sprake was van een “aanvankelijke rehabilitatie” door de Staten-Generaal die pas enkele jaren later 

zou gevolgd worden door “een volledige.”368 “Maar ook zoo moet deze [Marnix, DTG] zich na dien 3en 

Augustus 1590 [na Marnix’ bezoek aan de Staten-Generaal na zijn reis naar Engeland en Frankrijk, 

DTG] in zijn Walcherse eenzaamheid toch tevredener en hoopvoller gevoeld hebben, dan daarvóór het 

geval was.”369 

 

Dat die eenzaamheid niet gelijkstond aan isolatie, blijkt in een brief van Marnix aan de botanicus 

Carolus Clusius (1526-1609), woonachtig te Frankfurt am Main, van 8 november 1590.370 Marnix 

schrijft daarin dat hij zijn tijd besteedt aan schrijven en tuinieren. Ook geeft Marnix aan dat zijn 

gezondheid niet al te best is. Dit wijst inderdaad in de richting van een ‘Walcherse eenzaamheid’, zoals 

hierboven aangehaald uit Van Schelvens biografie. Toch kan Marnix Clusius ook informeren over 

ontwikkelingen in Frankrijk, wat erop wijst dat er toch geen sprake was van isolatie.371 Een 

opmerkelijk onderdeel van deze brief is, wat betreft ‘Walcherse eenzaamheid’, de aanduiding van de 

plaats waar hij geschreven werd: “Suburgo in Walachria Zelandiae insula, quod est nostrum 

Tusculanum.”372 Het commentaar in Marnixi epistulae noemt deze opmerkelijke typering van Souburg 

op Walcheren “een fraaie allusie op Cicero’s buitenverblijf te Tusculum, waar hij zich volop aan zijn 

 
368 Van Schelven, Marnix, 201. 
369 Van Schelven, Marnix, 201. 
370 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 482-83. 
371 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 484. 
372 Philips van Marnix aan Carolus Clusius, 08.11.1590, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip 
Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 486. 
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geliefde activiteiten kon wijden. De setting ook voor zijn Tusculanae disputationes.”373 Als deze 

verklaring de juiste is, is deze plaatsaanduiding een bewijs dat Marnix zich op zijn kasteel niet voelde 

als een vogel in een kooi, integendeel. Dit gegeven komt goed overeen met Marnix’ verlangen naar zijn 

“vie ordinaire” waarover hij schreef aan Burghley.374 Bovendien was daar nog Marnix’ 

gezondheidstoestand, waarop ook Van Schelven wijst. Marnix’ biograaf stelt dat Marnix het daarom 

misschien niet zo erg vond “dat dat eerherstel maar niet dadelijk tot al zijn consequenties 

voortschreed.”375 

 

Van Schelven heeft ook oog voor het feit dat met ‘Walcherse eenzaamheid’ niet alles gezegd is. Hij 

besteedt, voordat hij tot de bespreking van Marnix benoeming tot Bijbelvertaler in 1594 komt, onder 

meer aandacht aan diensten die Marnix verleende aan het huis van Oranje. Ook de Oranjes werkten op 

verschillende manieren mee aan eerherstel voor Marnix, door hem enkele bijzondere opdrachten te 

geven. Een van die opdrachten kwam van Jan van Nassau, de oudste broer van Willem van Oranje en 

betrof Christine Diez, een dochter van Anna van Saksen. Van Schelven meldt dat zij tot dan toe door 

Jan van Nassau was onderhouden en opgevoed, maar dat ze in de toekomst wel eens voor problemen 

zou kunnen gaan zorgen. Een andere opdracht, eveneens in de familiale sfeer van de Oranjes, hield in 

dat Marnix een dochter van Willem van Oranje en zijn vrouw Charlotte van Bourbon, Louise Juliana, 

moest begeleiden naar Heidelberg. Daar zou zij in het huwelijk treden met de keurvorst van de Palts. 

Toen dit echtpaar zijn woonplaats introk, moest Marnix het in opdracht van de Staten-Generaal 

feliciteren. Voor deze twee zaken, de kwestie-Christine Diez en het huwelijk van Louise Juliana, reisde 

Marnix in 1593 naar het Duitse Rijk.376 

 

In de laatste vijf jaar van zijn leven kreeg Marnix nog verschillende omvangrijke taken. In 1594 wezen 

de Staten-Generaal hem aan om de Bijbel opnieuw te vertalen. Daaraan was wel een ‘maar’ verbonden: 

Marnix zou tijdens de vervulling van deze taak ook beschikbaar zijn voor andere opdrachten.377 Eén 

van die andere opdrachten was een reis naar Orange. In Orange waren heftige conflicten tussen 

protestanten en roomsen. Maurits had de bedoeling van Marnix de nieuwe gouverneur van Orange te 

maken. Hij verwachtte ook dat “son plénipotentiaire” daarbij de steun van Hendrik IV zou krijgen.378 

Het was ook met dat doel dat Marnix tijdens zijn periode in Frankrijk een aantal maanden bij de Franse 

koning verbleef.379 Daarvoor kreeg hij van de Staten-Generaal aanvankelijk een half jaar. Uiteindelijk 

bleef Marnix weg van november 1596 tot begin 1598.380 Maar Marnix’ benoeming tot Bijbelvertaler 

“heeft een eerherstel ingehouden, waaraan nu werkelijk niets meer ontbrak.”381 

 

In het vervolg van deze scriptie zal aandacht besteed worden aan Marnix na 1590. Daarbij is het 

perspectief opnieuw dat van het internationaal protestantisme. De vraag is ook voor deze periode wat 

Marnix’ plaats in het internationaal protestantisme inhield én hoe hij daar zelf over dacht. Vanuit dat 

perspectief wordt duidelijk dat Marnix’ leven zowel vóór als na de missie van 1590 niet geheel werd 
 

373 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 486. 
374 Marnix aan Burghley, 21.05.1590, V: 467. 
375 Van Schelven, Marnix, 201-02 (citaat: p. 202). 
376 Van Schelven, Marnix, 202-06. 
377 Van Schelven, Marnix, 207-09. 
378 Van Kalken en Jonckheere, Marnix, 58. 
379 Van Werveke, “Marnix’ levensloop en karakter,” 52-3. 
380 Van Schelven, Marnix, 211-12. 
381 Van Schelven, Marnix, 202-08 (citaat: p. 208). 
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beheerst door de weg naar officieel eerherstel door de Staten-Generaal. Daarmee is overigens niet 

gezegd dat dat voor Marnix niet belangrijk zou zijn geweest. 

 

Bij de bespreking van het bronnenmateriaal zal opnieuw een thematisch-chronologische structuur 

worden aangehouden. Verschillende thema’s rond het centrale thema ‘Marnix als schakel in het 

internationaal protestantisme na 1585’ die in dit deel aan de orde komen zijn ‘Marnix en Turenne’, 

‘Marnix als informatiebron’, ‘Marnix in dienst van Duitse adel’, ‘Marnix en Duplessis’ en Marnix’ missie 

naar Orange. 
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16. Marnix en Turenne 
Op 4 januari 1591 schreef Marnix een brief aan Clusius, vanuit Den Haag.382 De vraag doet zich op 

waarom Marnix zich toen in Den Haag bevond. Van Schelven gaat hier verder niet op in. Hij zegt alleen: 

“Eerst toen hij [Marnix, DTG] een Franschen dokter, een zekeren Monsieur de la Rivière, met een 

vicomte Turenne op doorreis naar Duitschland in den Haag afgestapt, over deze crupties in consult 

had kunnen nemen, verbeterde zich de toestand [van Marnix’ gezondheid, DTG].”383 Turenne, of Henri 

de la Tour d’Auvergne (1555-1623), moest naar de Provinciën met de opdracht om bij Maurits en de 

Staten-Generaal steun te verkrijgen voor Hendrik IV—een opdracht die erg veel leek op die van Marnix 

bij zijn terugkeer uit Frankrijk. Het is goed mogelijk dat Marnix Turenne had ontmoet tijdens zijn 

verblijf aan het Franse hof in 1590. Turenne was immers vanaf 1589 luitenant-generaal van de Franse 

vorst.384 

 

Op de vraag hoe Marnix en Turenne (of minstens de bewuste arts uit zijn gevolg) elkaar in Den Haag 

konden ontmoeten, geeft een brief, die Marnix op 11 januari aan Sibrandus Lubbertus schreef, 

antwoord.385 In de samenvatting van de brief aan Lubbertus van 11 januari 1591 is te lezen dat Marnix 

Turenne naar Den Haag heeft vergezeld.386 Marnix maakt duidelijk hoe hij met Turenne in contact is 

gekomen en met hem in Den Haag is gekomen. Turenne kwam in Zeeland en heeft Marnix min of meer 

onverwacht meegenomen naar Den Haag: 

 
“Interea venit in Zelandiam vice Comes Turanius Galliarum Regis Legatus, a quo vix latum pedem 

decedere mihi fas fuit, donec ille me ex inopinato (ut ne uxori quidem meae consilium meum potuerim 

renuntiare) secum huc in Hollandiam adduxit [cursivering door mij toegevoegd, DTG] quo me facilius 

adduci passus sum (…).”387 

 

In dezelfde richting van een min of meer onverwachte reis naar Den Haag wijst ook de brief die Marnix 

op dezelfde dag aan Bonaventura Vulcanius schreef. Marnix schreef dat hij spoedig naar Zeeland dacht 

terug te keren. Ook geeft hij aan dat hij “volkomen onverwacht” uit Zeeland was vertrokken.388 In de 

brief gebruikt Marnix vergelijkbare woorden als in zijn brief aan Lubbertus: “Discessus inde meus fuit 

plane inopinatus [cursivering door mij toegevoegd, DTG], ita ut ne uxori quidem potuerim renuntiare. 

Turanius enim cum iam esset in provinctu me secum abstraxit potiusq[ue] abduxit [cursivering door 

mij toegevoegd, DTG].”389 Volgens het commentaar dat Marnixi epistulae geeft bij de brief aan Clusius 

van 4 januari was het Louise de Coligny, de weduwe van Willem van Oranje, die Turenne had 

geadviseerd Marnix in te schakelen bij de onderhandelingen die hij met de Staten-Generaal moest gaan 

 
382 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 487. 
383 Van Schelven, Marnix, 202. 
384 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 485. 
385 Marnixi epistulae verwijst naar deze brief in de commentaar bij Marnix’ brief aan Clusius d.d. 4 januari 1591: 
De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 489-90; Philips van Marnix aan Carolus Clusius, 
04.01.1591, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters 
(Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 489-90 
386 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 490. 
387 Philips van Marnix aan Sibrandus Lubbertus, 11.01.1591, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus 
Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 491. 
388 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 492. 
389 Philips van Marnix aan Bonaventura Vulcanius, 11.01.1591, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, 
iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 494. 
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doen. Zowel Van Schelven als Marnixi epistulae verwijzen naar een brief van Louise de Coligny aan 

Turenne.390  

 

In deze brief van Louise de Coligny, geschreven vanuit Middelburg (dus nabij Souburg) op 30 

november 1590, gaat Louise de Coligny uitgebreid in op Marnix en op de diensten die hij de koning en 

Turenne zou kunnen verlenen. Zoals duidelijk wordt, heeft Louise de Coligny persoonlijk met Marnix 

en ook met de inmiddels overleden Villiers gesproken over de komst van Turenne naar de Provinciën. 

Haar oordeel over Marnix is positief: hij is een zeer waardevolle dienaar voor de Franse vorst. Ze heeft 

hem gevraagd Turenne te schrijven over zijn visie op de Franse situatie, maar volgens Louise zou het 

nog beter zijn als hij Marnix zou kunnen ontmoeten om met hem te spreken. De weduwe van Oranje 

stelt dat Marnix zeer goed op de hoogte is van de situatie in verschillende Europese landen. Misschien 

zou het, ondanks Marnix’ slechte gezondheid, zelfs mogelijk zijn hem mee te nemen op reis.391 Een 

eventuele brief van Marnix aan Turenne is niet bekend. In elk geval is uit deze brief en het feit dat 

Turenne en Marnix elkaar inderdaad ontmoet hebben duidelijk dat Marnix na zijn missie in 1590 niet 

(geheel) in de vergetelheid is geraakt. Uit een brief die Marnix op 11 maart 1591 aan Clusius stuurde, 

blijkt dat hij op de hoogte was van de verdere reis van Turenne. Die was inmiddels in Saksen 

aangekomen. Marnix verwacht dat hij binnenkort Clusius’ woonplaats Frankfurt zal aandoen. Ook 

weet Marnix Clusius te informeren over de acties van Farnese.392 Het feit dat Marnix weet waar 

Turenne zich bevindt, impliceert dat hij daarover geïnformeerd is, mogelijk door Turenne zelf.  

 

Op 15 maart 1591, dus nadat Turenne en Marnix elkaar ontmoet hadden, schreef Louise de Coligny 

opnieuw aan Turenne. Uit haar brief blijkt dat Marnix Turenne inmiddels een brief had gestuurd of zou 

sturen, gezien de context waarschijnlijk een brief met nieuws vanuit Frankrijk.393 In een brief van 31 

mei 1591 aan Turenne schrijft Louise de Coligny over een som geld die op order van Turenne aan 

Marnix gegeven moest worden. Volgens Louise zal dat geld Marnix goed van pas komen “pour donner 

à des hommes qu’il a en main pour lui faire savoir de bons et certains avertissements des desseins de 

duc de Parme, qui sont encore si secrets que l’on ne peut avoir nul jugement de ce qu’il veut faire 

(…).”394 Dit maakt te meer duidelijk dat Marnix een echte schakel was in een netwerk waarin veel 

informatie werd uitgewisseld, zelfs zodanig dat hij informanten betaalde. Uit deze brieven blijkt 

uiteraard dat Marnix contacten onderhield met Turenne en anderen, maar ook dat hij contacten 

onderhield met Louise de Coligny. In deze contacten lijkt het delen van nieuws een belangrijk 

onderdeel te zijn geweest. Hoewel Marnix dus niet—om als Van Schelven te spreken—volledig in ere 

hersteld is door de Staten-Generaal, neemt hij wel degelijk zijn plaats in binnen de internationale 

connecties van de strijd tegen Spanje.  

 
390 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 489-90; Van Schelven, Marnix van Sint Aldegonde, 193. 
391 Paul-Alexandre Marchegay en Léon Marlet, eds., Correspondance de Louise de Coligny, princesse d’Orange 
(1555-1620) (Geneve, Slatkine Reprints, 1970), 65; Louise de Coligny aan Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte 
de Turenne, 30.11.1590, in Correspondance de Louise de Coligny, princesse d’Orange (1555-1620), eds. Paul-
Alexandre Marchegay en Léon Marlet (Geneve, Slatkine Reprints, 1970), 65-6. 
392 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 498-99. 
393 Louise de Coligny aan Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, 15.03.1591, in Correspondance de 
Louise de Coligny, princesse d'Orange (1555-1620), eds. Paul-Alexandre Marchegay en Léon Marlet (Geneve: 
Slatkine Reprints, 1970), 75. 
394 Louise de Coligny aan Henri de la Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne, 31.05.1591, in Correspondance de 
Louise de Coligny (1555-1620), eds. Paul-Alexandre Marchegay en Léon Marlet (Geneve: Slatkine Reprints, 1970), 
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17. Marnix in dienst van Duitse adel 
 

17.1. Inleiding 
Eén van de manieren waarop Marnix in de jaren 1590 betrokken was bij ‘grenzen overstijgende’ zaken, 

was zijn inzet in de kwestie van de schulden die binnen het geslacht van de Nassaus nog openstonden. 

Ook op een andere manier leek een positie binnen de internationale hulp aan Frankrijk voor Marnix 

binnen handbereik te komen, toen hij een verzoek kreeg van Christian van Anhalt om bij hem in dienst 

te treden. Dat verzoek wees Marnix echter af, met redenen omkleed en onder voorbehoud van de 

beslissingen van zijn meerderen.  
 

17.2. Jan van Nassau 
Weer terug in Souburg schreef Marnix op 16 februari 1591 een brief aan Maurits. Volgens de inleiding 

in Marnixi epistulae kadert deze brief in de kwestie van de schuld aan Jan van Nassau de Oudere die 

nog rustte op het sterfhuis van diens broer Willem van Oranje.395 Uit de brief wordt duidelijk dat 

Maurits Marnix om advies gevraagd heeft. Als de afstand tussen Marnix en Maurits inderdaad groter 

is geworden in het begin van de jaren 1590, zoals A.Th. van Deursen stelt, dan betekende dat dus niet 

dat Maurits Marnix uit het oog verloren zou zijn.396 De brief suggereert ook dat Marnix voor Maurits 

een informatiebron geweest is, mogelijk op regelmatige basis. Marnix schrijft namelijk: “Je nescris rien 

pour le present [cursivering van mij, DTG] des affaires de france pour ce que ie m’asseure que madame 

et monsieur de Nassaw y satisfont abondamment.”397 Dat Marnix nú geen nieuws uit Frankrijk 

overbrengt, suggereert dat hij dat anders wel (regelmatig) doet. Het is echter niet eenvoudig om dit te 

bewijzen, omdat erg weinig brieven van Marnix aan Maurits zijn overgeleverd.398 

 

Marnix erkent dat Jan van Nassau het volste recht heeft om het geld dat hij gespendeerd heeft aan de 

goede zaak terug te krijgen. Het zou volgens Marnix echter niet eerlijk zijn als Maurits en zijn broers 

en zussen hiervoor alleen zouden moeten opdraaien. Veel meer mensen dan alleen zij hebben baat 

gehad bij de hulp aan de Opstand waarvoor nu betaald moet worden. De kern van Marnix’ advies is 

dan ook dat Maurits zich tot de Staten-Generaal zal wenden om financiële hulp. Daarbij gaat Marnix 

ook in op verschillende bezwaren, zoals de mogelijkheid dat de Staten-Generaal ook niet genoeg geld 

hebben. Toch acht hij dit de beste weg. Marnix biedt Maurits aan hem van dienst te zijn.399 

 

Ook enkele jaren later was Marnix nog bezig met de schulden van het sterfhuis van Willem van Oranje. 

Op 16 februari 1593 schreef Louise de Coligny samen met Maurits, Maria, Louise, Elisabeth en 

Frederik-Hendrik van Nassau een brief aan het stadsbestuur van de Zeeuwse stad Goes. De brief heeft 

betrekking op de afbetaling van de schulden van Willem van Oranje en anderen van zijn familie, 

gemaakt in de strijd voor het vaderland. Omdat de verschillende gewesten, ook Zeeland, daarvan 

profiteren, is het volgens Louise redelijk dat zij ook meehelpen met het afbetalen van de schulden. In 
 

395 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 495-96. 
396 Van Deursen, Maurits, 55; Philips van Marnix aan Maurits van Nassau, 16.02.1591, in Marnixi epistulae, ed. 
Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University 
Press, 2017), V: 496. 
397 Marnix aan Maurits, 16.02.1591, V: 498. 
398 Vgl. de lijst met brieven die opgenomen zijn in Marnixi epistulae V: De Smet, Vanhaecke, en Wauters, Marnixi 
epistulae, V: 683-87. 
399 Marnix aan Maurits, 16.02.1591, V: 496-98. 
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deze brief vraagt Louise om de medewerking van Goes en deelt mee dat zij Justinus van Nassau en 

Marnix heeft verzocht het stadsbestuur daarover in te gaan lichten.400 Marnix komt zelf terug op deze 

reis in een brief die hij op 8 maart 1593 schreef aan één van de zonen van Jan van Nassau, Jan van 

Nassau de Middelste (1561-1623).401 In deze brief laat hij weten dat de bezoeken aan de Zeeuwse 

steden, die Justinus van Nassau en hij hebben gedaan, goed zijn verlopen. Marnix is hoopvol gestemd. 

Hij raadt Jan van Nassau de Middelste aan de Zeeuwse Staten en ook de andere provincies zelf ook 

eens aan te schrijven om zijn hoop op daadwerkelijke hulp uit te spreken.402 Een volgende brief van 

Marnix aan deze Jan van Nassau werd geschreven op 24 maart 1593, als antwoord op een brief van 

hem.403 Daarin noemt Marnix zichzelf “affectionné serviteur à la maison de Nassau.”404 Ook gaat hij in 

op moeilijkheden die ontstaan zijn rond kosten voor “le voiage d’allemagne.”405  

 

Wat deze reis inhield, wordt duidelijk uit een brief die Willem-Lodewijk van Nassau, een broer van Jan 

van Nassau de Middelste, aan Marnix schreef op 22 of 23 maart 1593.406 Deze brief maakt duidelijk dat 

Marnix’ omschrijving als dienaar van het huis van Nassau meer inhoudt dan alleen zijn ijveren voor 

geld bij de Zeeuwse steden. Willem Lodewijk schrijft dat hij blij is met Marnix’ voornemen om naar 

Duitsland te reizen en dat hij hoop heeft op een goede afloop. Er is echter nog een mogelijk probleem. 

Volgens Willem Lodewijk is het belangrijk dat zijn broer Jan de Middelste, na bij hun vader geweest te 

zijn, ook weer terug zal komen naar de Nederlanden. Hij is er echter niet zeker van dat vader Jan van 

Nassau zoon Jan van Nassau daar toestemming voor zal geven als de laatste met lege handen bij zijn 

vader komt. “(…) vous cognoissez tresbien le naturel de Monsieur mon pere (…).”407 Willem Lodewijk 

vraagt Marnix’ hulp om een dergelijke, potentieel schadelijke gang van zaken te voorkomen. Volgens 

Willem Lodewijk is Marnix een geschikt persoon hiervoor.408 Marnix geniet duidelijk vertrouwen, als 

hij zelfs voor dergelijke privé-moeilijkheden wordt ingezet. 

 

Op 10 september 1593 werd een tekst opgesteld met daarin een schriftelijke neerslag van de reactie 

van Jan van Nassau de Oude op het voorstel dat Marnix namens het sterfhuis van Willem van Oranje 

had gedaan. Tijdens Marnix’ verblijf te Dillenburg in september 1593 was in de bespreking met Jan van 

Nassau duidelijk geworden dat deze niet akkoord ging met het voorgestelde bedrag om de schuld aan 

hem af te lossen. Het bekende argument betreffende de bijdrage van Jan van Nassau aan de huidige 

vrijheid van de Provinciën komt terug. Ook de belangen van de andere Nassaus worden genoemd.409  

 

 
400 Louise de Coligny en Maurits, Maria, Louise, Elisabeth en Frederik-Hendrik van Nassau aan het stadsbestuur 
van Goes, 16.02.1593, in Correspondance de Louise de Coligny, princesse d’Orange (1555-1620), eds. Paul-
Alexandre Marchegay en Léon Marlet (Geneve: Slatkine Reprints, 1970), 103-05. 
401 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 568. 
402 Philips van Marnix aan Jan van Nassau de Middelste, 08.03.1593, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, 
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Een tweetal andere documenten dat te Dillenburg werd geschreven en voor Marnix was bedoeld, is 

gedateerd 14 september 1593. Marnixi epistulae geeft aan dat deze documenten allesbehalve 

makkelijk te begrijpen zijn. Ze worden omschreven als “zeer vaag en sibillijns van inhoud, moeilijk te 

ontcijferen en bovendien gesteld in een moeilijke en omslachtige kanselarijstijl. Angstvallig wordt 

vermeden namen te noemen.”410 Op basis van de toelichting en samenvatting die Marnixi epistulae 

geeft van het eerste document en Van Schelvens biografie over Marnix kan worden gesteld dat Marnix 

betrokken werd bij de kwestie-Christine Diez. Christine Diez was de buitenechtelijke dochter van Anna 

van Saksen, de tweede vrouw van Willem van Oranje, en Jan Rubens. Ze woonde sinds 1581 in een 

klooster, waar ze graag weg wilde. Jan van Nassau had voor haar verzorging ingestaan.411 Het tweede 

document heeft volgens Marnixi epistulae op dezelfde kwestie betrekking, maar dan op erg gevoelige 

stukken die Marnix namens Maurits van Jan van Nassau verzocht. Met deze documenten moesten 

erfkwesties voorkomen worden, als Christine Diez aanspraak op de erfenis zou willen maken.412 

 

Terug van zijn reis naar Duitsland schreef Marnix, vanuit Den Haag op 1 november 1593, een brief aan 

Jan van Nassau.413 In de brief laat hij Jan van Nassau weten dat de erfgenamen van Willem van Oranje 

erg teleurgesteld waren dat er geen oplossing voor de schuldenkwestie was bereikt tijdens Marnix’ 

bezoek aan Jan van Nassau. Zowel de vrede tussen beide huizen van Nassau als de belangen van Jan 

van Nassau zelf staan immers op het spel. Marnix zou met de kennis die hij sinds zijn vertrek uit 

Dillenburg heeft opgedaan Jan van Nassau graag nog eens over de kwestie spreken. Het is immers 

belangrijk dat er een oplossing komt. Op een gedreven wijze zet Marnix voor Jan van Nassau uiteen 

welke twee mogelijkheden er zijn voor de oplossing van het probleem: het geld moet of van het 

sterfhuis van Willem van Oranje, of van de Staten-Generaal komen.414  

 

De eerste weg brengt om verschillende redenen eerder verder in de problemen dan eruit. De tweede 

weg is ook niet heel makkelijk begaanbaar. Het is opmerkelijk dat Marnix Jan van Nassau in deze brief 

niet naar de mond lijkt te praten. De teneur is het advies dat Jan van Nassau—welke oplossing dan ook 

uiteindelijk gekozen zal worden—realistisch moet zijn. Als het gaat over de tweede weg, hulp van de 

Staten-Generaal, wijst Marnix erop dat er allerlei mensen en menselijke factoren meespelen. Marnix 

laat zijn kennis van mensen en van de politieke en militaire situatie in de Provinciën zien en fundeert 

daarop het advies richting Jan van Nassau om tevreden te zijn met kleine vorderingen—dat is altijd 

nog beter dan dat door een ontactische zet de oplossing verder weg zou geraken dan ooit tevoren. 

Marnix benadrukt zijn dienstbaarheid aan het huis Nassau.415 Deze brief maakt mede aannemelijk dat 

Marnix het vertrouwen van Jan van Nassau genoot. Was dat niet het geval, dan zou het goed mogelijk 

zijn dat de brief de oplossing schuldenkwestie eerder verder weg dan dichterbij had gebracht. 

 

17.3. Christian van Anhalt 
Ook op een andere manier kwam Marnix in contact met de familie van Willem van Oranje, ook als het 

niet ging om interne aangelegenheden van de bewuste adellijke families zoals de 

 
410 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 584-85. 
411 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 584-85; Van Schelven, Marnix, 204-05. 
412 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 587-88. 
413 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 590. 
414 Philips van Marnix aan Jan van Nassau, 01.11.1593, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip 
Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 591. 
415 Marnix aan Jan van Nassau, 01.11.1593, V: 591-95. 
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schuldenproblematiek. Op 30 maart 1591 schreef een onbekende, waarschijnlijk Jan van Nassau, 

namelijk een brief aan Marnix, als tussenpersoon van Christian van Anhalt. Deze brief staat in hetzelfde 

kader als de opdracht die Marnix van Hendrik IV kreeg en Marnix’ contact met Turenne: de 

internationale hulp aan Hendrik IV. Deze brief bevat een verzoek dat Jan van Nassau aan Marnix richt 

of hij in dienst wil treden bij Christian I van Anhalt (1568-1630). Deze vorst van Anhalt werd de 

aanvoerder van het leger dat vanuit het Duitse Rijk hulp zou gaan bieden aan Hendrik IV. Het verzoek 

is eenvoudigweg of Marnix in dienst van Christian van Anhalt wil treden.416 

 

Van Schelven noemt dit verzoek slechts kort, om aan te tonen dat Marnix er geen probleem in zag om 

als ingezetene van de Nederlanden bij de Franse vorst in dienst te treden.417 Toch valt uit deze brief 

meer te leren dan alleen dat. De briefschrijver maakt duidelijk dat Christian van Anhalt graag “ervaren 

lieden” om zich heen heeft.418 Volgens de brief werd Marnix als een goede kandidaat voor die positie 

beschouwd.419 De vraag blijft over hoe Christian van Anhalt kennis heeft gekregen van Marnix en diens 

kwaliteiten. Dit kan uiteraard gebeurd zijn via de waarschijnlijke tussenpersoon, Jan van Nassau. Ook 

is het mogelijk dat Turenne tijdens de periode dat hij in het Duitse rijk was voor de vervulling van zijn 

opdracht Marnix heeft aanbevolen, misschien in persoonlijk contact met de vorst van Anhalt.420 

 

Het verzoek van Christian van Anhalt aan Marnix om in zijn dienst te treden is niet zonder betekenis 

voor het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag. Zoals tot hiertoe reeds gebleken is, genoot 

Marnix na de Val van Antwerpen internationaal van verschillende personen waardering. Ook is al 

duidelijk geworden dat hij, vooral als informant, een plaats innam in internationale protestantse 

netwerken. Daarnaast vervulde hij opdrachten voor onder meer Elizabeth en Hendrik IV. Het zou 

misschien voor de hand liggen dat hij ook deze kans om zich in te spannen voor de verdediging van 

Frankrijk (en daarachter: van Engeland en de Verenigde Provinciën) met beide handen zou aangrijpen. 

Toch doet hij dat niet, zoals blijkt uit de brief van Marnix aan een tussenpersoon van de vorst van 

Anhalt, geschreven in Den Haag op 9 mei 1591.421 

 

Eerst verklaart Marnix waarom hij de brief niet in het Duits maar in het Frans schrijft, namelijk omdat 

hij dat beter beheerst. Vervolgens begint hij zijn betoog door zijn grote waardering uit te spreken voor 

Christians persoon en zijn inzet voor de goede strijd. “Et, si à présent j’estoye à moy mesmes, je ne 

faudroye à embrasser ceste belle occasion à deux mains, comme l’on dict.”422 Dan volgt het antwoord 

op de vraag waarom hij de kans dan toch niet greep. Hij was namelijk bij twee anderen in dienst: 

Hendrik IV en Maurits. Marnix maakt duidelijk wat zijn dienst aan Hendrik inhoudt, namelijk hem te 

adviseren en de verhouding tussen de Franse vorst enerzijds en Maurits en de Staten-Generaal 

 
416 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 503-04. 
417 Van Schelven, Marnix, 200-01. 
418 [Jan van Nassau, als tussenpersoon van Christian van Anhalt] aan Philips van Marnix, 30.03.1591, in Marnixi 
epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa 
Press/University Press, 2017), V: 504. 
419 [Jan van Nassau] aan Marnix, 30.03.1591, V: 504. 
420 Zie voor de (hierboven reeds aan de orde gekomen) opdracht van Turenne: De Smet, Vanhaecke en Wauters, 
Marnixi epistulae, V: 485. 
421 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 511. 
422 Philips van Marnix aan tussenpersoon van Christian van Anhalt, 09.05.1591, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf 
De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 
2017), V: 513. 
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anderzijds goed te houden. Dit is dus, hoewel (hier) niet erg concreet geformuleerd, meer dan het 

overbrengen van het verzoek om hulp dat hij meekreeg bij zijn vertrek uit Frankrijk in 1590. Er is in 

Marnix’ correspondentie in elk geval één bewijs dat Marnix Hendrik IV nog informatie heeft verstrekt. 

Op 15 oktober 1591 schreef Marnix aan Elizabeth dat hij enkele door hem ontcijferde brieven, “de 

grande importance pour le service du Roy treschrestien,” aan Zijne Majesteit had gestuurd.423 

 

Nadat Marnix gewezen heeft op zijn dienstverband bij Hendrik IV, vertelt hij dat Maurits Marnix kort 

na zijn terugkeer in de Provinciën ook verzocht om in zijn dienst te treden als adviseur. Er leek toen 

een probleem te ontstaan, omdat Marnix al in dienst van Hendrik IV was. Zoals Marnix echter schrijft 

in deze brief, verzekerde Turenne—die juist in de Nederlanden was—dat dit zeer goed samen kon 

gaan. “Voilà, Monseigneur,” schrijft Marnix, “comme je ne suis pas à moy, ny en ma liberté, et par ainsy 

j’ay respondu sur l’un poinct de vostre lettre.”424 

 

De vorst van Anhalt, of minstens zijn tussenpersoon, had er echter ook rekening mee gehouden dat 

Marnix eventueel wel bij iemand in dienst zou zijn. In dat geval kon hij misschien verlof krijgen. Marnix 

is naar Holland gereisd (wat verklaart dat deze brief opnieuw in Den Haag werd geschreven) om 

Maurits te vragen naar zijn gedachte hierover. Van hem kan Marnix zonder problemen verlof krijgen. 

Hij verwacht dat dat in het geval van Hendrik IV hetzelfde zal zijn. Marnix vraagt Christian van Anhalt 

om over het verzoek aan Marnix ook met Turenne in contact te treden. Mogelijk heeft Marnix gedacht 

dat Turenne Christian van Anhalt kon overtuigen van zijn zwakke gezondheid. Daar moet Turenne van 

geweten hebben—Marnix was immers geholpen door de dokter uit diens gevolg. Daarnaast schrijft 

Marnix zelf nog aan Turenne over de zaak. Tot zover lijken zich dus nog steeds geen ernstige bezwaren 

op te doen om aan het verzoek van Christian I te voldoen.425 

 

De vraag die gesteld moet worden, blijft zodoende waarom Marnix deze kans toch niet met beide 

handen aangreep. Daarvoor wijst Marnix op zijn leeftijd met de consequenties van dien, op zijn geringe 

kennis van het Duits, op zijn zwakke gezondheid die met het leven in een kamp niet goed samengaat, 

op zijn financiële situatie (reden voor Marnix om aanzienlijke voorwaarden aan zijn eventuele 

indiensttreding te verbinden) en op zijn familie. Tussen de regels valt duidelijk te lezen dat Marnix 

weinig zin heeft om in dienst van Christian van Anhalt te treden. De reden waarom hij dan toch niet 

zonder omhaal van woorden zegt dat hij niet wil, is mogelijk dat hij een duidelijke weigering aan het 

adres van een vorst niet wilde of durfde. Marnix besluit: “Voilà pourquoy il me samble que la viande 

ne vaut pas la souppe, et que mon service ne sera de si grande consequence qu’il le faille achapter si 

cher (…).”426 Niettemin laat hij er direct op volgen dat, indien Christian toch besluit hem in dienst te 

nemen, hij zich daarnaar zal schikken. Ten overvloede verdedigt hij vervolgens toch nog het feit dat hij 

niet gewoon toestemt in het verzoek.427 

 

Hoewel Marnix in deze brief, zoals aangetoond, uitgebreid ingaat op allerlei redenen waarom hij niet 

zomaar in Christians dienst kan treden, kan de vraag toch gesteld worden of Marnix niet nog een 

 
423 Philips van Marnix aan Elizabeth I, 15.10.1591, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip 
Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 548. 
424 Marnix aan tussenpersoon van Christian van Anhalt, 09.05.1591, V: 513-14 (citaat: p. 514). 
425 Marnix aan tussenpersoon van Christian van Anhalt, 09.05.1591, V: 513-14. 
426 Marnix aan tussenpersoon van Christian van Anhalt, 09.05.1591, V: 515-17 (citaat: p. 517). 
427 Marnix aan tussenpersoon van Christian van Anhalt, 09.05.1591, V: 517. 
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diepere beweegreden had. Hoewel bijvoorbeeld bezwaren met betrekking tot zijn gezondheid niet 

ongegrond waren, blijft het dan toch opmerkelijk dat Marnix er een dermate lange brief van gemaakt 

heeft.428 Een andere vraag die gesteld kan worden is die waarom Marnix naar Den Haag reisde om 

Maurits verlof te vragen als hij eigenlijk van zichzelf al wist dat hij de onderneming niet wilde beginnen. 

Misschien wijst dat erop dat hij zich oprecht wilde schikken naar het goeddunken van zijn 

meerderen—in dit geval Maurits, Hendrik IV en Turenne en Christian van Anhalt—hoewel hij heel 

duidelijk laat merken dat hij zelf geen zin in de onderneming had. Daarnaast kan Marnix uiteraard ook 

voor meer zaken dan alleen deze kwestie naar Den Haag zijn gereisd. Extra aanwijzingen dat Marnix 

het niet bij voorbaat uitsloot naar Christian van Anhalt te trekken, zijn te vinden in brieven die Marnix 

aan Clusius schreef. Ruim een week na zijn lange brief aan de tussenpersoon van Christian van Anhalt, 

op 19 mei 1591, schreef Marnix aan Clusius. In die brief houdt hij de mogelijkheid open dat hij de 

aanstaande zomer naar Duitsland zou komen, waarbij hij dan ook Clusius wilde bezoeken. Het 

commentaar in Marnixi epistulae wijst erop dat deze reis naar Duitsland waarschijnlijk zou worden 

ondernomen om bij Christian van Anhalt in dienst te treden.429  

 

In die bewuste zomer, op 19 augustus 1591, schreef Marnix opnieuw een brief aan Clusius—vanuit 

Souburg. Daarin legde hij uit waarom de reis naar Duitsland, en daarmee ook zijn bezoek aan Clusius, 

niet door was gegaan. Volgens Marnix was zijn post voor Anhalt daar te laat bezorgd én waren er, zoals 

Marnix daar vaker over schrijft, mensen die Marnix vijandig waren gezind en daarom tegen hadden 

gewerkt. Behalve wat nieuws over Maurits’ veroveringen en plannen en over Parma meldde Marnix 

ook dat hij mogelijk binnenkort weer naar Hendrik IV zou afreizen: “Omnino suspicor brevi oblatum 

iri novam occasionem quae me ad Regem Christianissimum vocet in Galliam.”430 Ook in de brief die 

Marnix op 23 augustus 1591 aan Clusius schreef, vermeldt hij de reis naar Duitsland die niet doorging 

en de reis naar Frankrijk die hij graag wilde ondernemen. Ook in dit brief geeft Marnix weer enkele 

nieuwsberichten door.431 

 

17.4. Besluit 
Was de schuldenproblematiek in de eerste plaats een familiekwestie van de Nassaus, de operatie van 

Christian van Anhalt stond duidelijk in het kader van internationaal protestantisme. Zoals in dit 

hoofdstuk bleek, greep Marnix de kans die hem werd geboden niet aan. Dat laat zien dat een meer 

actieve deelname aan de internationale strijd tegen de Spaanse Habsburgers voor Marnix, minstens in 

de loop van de jaren 1590, geen prioriteit (meer) was. 

18. Marnix als informatiebron 
 

 
428 Ook de commentaar in Marnixi epistulae wijst erop dat Marnix’ bezwaren rond zijn gezondheid niet uit de 
lucht gegrepen waren: De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 515. 
429 De Smet, Vanhaecke, en Wauters, Marnixi epistulae, V: 518-19. 
430 De Smet, Vanhaecke, en Wauters, Marnixi epistulae, V: 538; Philips van Marnix aan Carolus Clusius, 
19.08.1591, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters 
(Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 539 (waar ook het citaat te vinden is). 
431 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 540. 
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18.1. Inleiding 
Met name tijdens Marnix’ missie in 1590 was het vergaren en verspreiden van nieuws één van zijn 

belangrijkste bezigheden. Ook in Marnix’ correspondentie uit de jaren 1590 komt deze bezigheid van 

Marnix naar voren, zowel in de vorm van nieuwsberichten in brieven als in de meer specifieke vorm 

van het ontcijferen van brieven. In dit hoofdstuk wordt hier dieper op ingegaan. Daarbij komen ook 

concrete voorbeelden van Marnix als onderdeel van een netwerk aan de orde. 

 

18.2. Nieuwsberichten 
Ook als Marnix niet bij concrete opdrachten was betrokken, fungeerde hij als verspreider van 

informatie over de politieke en militaire ontwikkelingen in Europa, met name in de Republiek, 

Engeland, Frankrijk en Spanje. Het is in het kader van dit onderzoek minder belangrijk om alle 

nieuwsberichten die Marnix aan anderen via zijn brieven overbrengt nauwkeurig te analyseren en in 

hun historische context te plaatsen. Marnixi epistulae doet dat meer dan eens wel. Wat in het kader van 

dit onderzoek belangrijker is, is het feit dát Marnix de informatie deelde en met wie hij dat deed. 

Bovendien is de voorwaarde voor het kunnen verspreiden van nieuws het kunnen vergaren van 

nieuws. Marnix heeft dus ook bronnen gehad. Van beide, nieuws verkrijgen en nieuws verspreiden, 

geeft Marnix’ correspondentie zoals uitgegeven in Marnixi epistulae verschillende voorbeelden. In dit 

hoofdstuk zullen op chronologische volgorde verschillende brieven of delen van brieven worden 

besproken die Marnix’ activiteit als nieuwsverstrekker aantonen.  

 

Op 20 april 1591 schreef Marnix aan de theoloog Sibrandus Lubbertus, woonachtig in Franeker 

(Friesland). Hij stelt dat hij geen zekerheid heeft over de toestand in Frankrijk, en meer bepaald ook 

niet over de toestand van de Franse stad Chartres. Verder schrijft hij kort aan Lubbertus over het leger 

van Turenne en over de landing van Spaanse troepen in Frankrijk.432 Op 27 oktober 1591 schreef 

Marnix aan Clusius over verschillende dingen. Zoals in veel brieven blijkt ook in deze brief dat Marnix 

het delen van nieuws over de politieke en militaire toestand in Europa belangrijk vond. Zo gaat hij in 

op de situatie in de Republiek, die er goed uitziet. Ook Frankrijk en Spanje komen aan de orde. Zoals 

vaker kadert Marnix de gebeurtenissen duidelijk binnen Gods voorzienigheid. Daarin blijkt, naast 

Marnix’ geloofsovertuiging, ook het voor hem duidelijke onderscheid tussen vriend en vijand. Als het 

gaat over Filips II die Parma naar Frankrijk wilde hebben, ziet Marnix daarin Gods oordeel over Filips 

II, waardoor God ook de eer zal ontvangen.433 

 

Op 2 februari 1593 schreef Marnix vanuit Den Haag een brief aan Daniël van der Meulen.434 Marnix zal 

Van der Meulen in elk geval gekend hebben uit zijn Antwerpse periode. Daniël van der Meulen was 

namelijk vanaf 1583 een van de wijkmeesters van Antwerpen. Zijn broer Andries was schepen van 

 
432 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 509-10; Philips van Marnix aan Sibrandus Lubbertus, 
20.04.1591, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters 
(Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 510. 
433 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 549-50; vgl. in hetzelfde werk ook de brieven van Marnix 
aan Clusius, 06.02.1592 (V: 559-62) en van Marnix aan Clusius, 23.08.1594 (V: 623-26). 
434 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, 562, waar als plaats van verzending Souburg staat. Dit zal 
Den Haag/'s-Gravenhage moeten zijn. Marnix schrijft immers voorafgaand aan zijn afsluitende groet: “Ego enim 
paro in Zelandiam reditum. Ex Haga Comitis postridie Kal[endas] febru[arias] 1593.” (Philips van Marnix aan 
Daniël van der  Meulen, 02.02.1593, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim 
Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 565.) 
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dezelfde stad van 1580 tot 1585. Na een verblijf van enkele jaren in Bremen, trok Daniël van der 

Meulen in 1591 met zijn gezin naar Leiden, waar hij in 1600 overleed. De inleiding op deze brief in 

Marnixi epistulae wijst erop dat Marnix en Daniël van der Meulen vooral in het laatste decennium van 

hun beider leven veel naar elkaar hebben geschreven. Deze brief bevat hoofdzakelijk nieuws over de 

situatie in Frankrijk en Savoye. Ook hier blijkt Marnix goed op de hoogte te zijn van de militaire 

bewegingen van verschillende partijen: de paus, Karel Mansfeld, Hendrik IV en Elizabeth en 

anderen.435 

 

Enkele dagen na het schrijven van deze brief, op 11 februari 1593, bevond Marnix zich eveneens 

(hoogstwaarschijnlijk nog steeds) in Den Haag. Behalve wat mededelingen over planten—Van der 

Meulen was evenals Marnix een tuinliefhebber—en wat politiek en militair nieuws uit zowel Schotland 

als Sankt Vith bevat deze brief interessante informatie over Marnix’ verblijfplaats in Den Haag. Hij 

schrijft: “D[ominus] Casembrotus in cuius aedibus has exaro, salutem tibi multam p[re]catur.”436 

Marnix schrijft deze brief dus in Casembroots huis. Bovendien brengt Marnix aan Van der Meulen 

Casembroots beste wensen over. Marnix beval deze Casembroot al in 1588 aan Walsingham aan.437 

Marnix kende hem dus al langer. Mogelijk verbleef Marnix vaker bij hem als hij in Den Haag was. Ook 

is het overbrengen van de groeten, hoe ‘gewoon’ ook, een indicatie van het netwerk waarin blijkbaar 

zowel Marnix als Casembroot en Van der Meulen participeerden. 

 

Kort voor zijn reis naar het Duitse Rijk, op 12 maart 1593, stuurde Marnix Van der Meulen een brief 

waarin hij, behalve wat botanische zaken betreft, niet veel nieuws meedeelt. Hij geeft aan dat hij 

spoedig naar Duitsland hoopt te reizen. Als hij in het kader van die reis in Den Haag is, hoopt hij daar 

uitgebreid met Van der Meulen te kunnen spreken.438 Op 25 november 1593 schreef Marnix, inmiddels 

terug uit Duitsland, vanuit Souburg opnieuw. Marnix deelt in deze brief opnieuw weinig nieuws uit 

Frankrijk mee, te meer omdat Calvart in Holland was aangekomen “estant passé par ici sans q[ue] je 

l’aie veu.”439 Levinus Calvart volgde in 1593 De la Pree op als gezant vanuit de Republiek aan het Franse 

hof. Op 6 december 1593 deed hij verslag van zijn werk, waarna hij in het begin van 1594 weer vertrok. 

Hij passeerde Zeeland dus op zijn reis vanuit Frankrijk terug naar Holland.440 Mogelijk vond Marnix 

het spijtig dat hij Calvart niet had kunnen spreken, hoewel dat uit deze brief niet bewezen kan worden. 

Verder wist hij nog een mislukte operatie van Maurits te melden. Blijkbaar is Marnix’ reis naar 

Duitsland toch nog enigszins lucratief geweest: hij meldt Van der Meulen dat hij door zijn reis wat heeft 

kunnen sparen.441 

 
435 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 563-64. 
436 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 563, 566; citaat: Philips van Marnix aan Daniël van der 
Meulen, 11.02.1593, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters 
(Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 567-68. 
437 Marnix aan Walsingham, 23.01.1588, V: 326. 
438 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 569; Philips van Marnix aan Daniël van der Meulen, 
12.03.1593, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters 
(Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 570. 
439 Philips van Marnix aan Daniël van der Meulen, 25.11.1593, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus 
Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 597. 
440 Schutte, Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, 2; Aart Arnout van Schelven, “Calvart (Levinus), of 
Livinus Calvart, Calabart, Calwaert, Calewaert,” in Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, eds. P.C. 
Molhuysen en P.J. Blok (Leiden: A.W. Sijthoff, 1918), 4: 392-93. 
441 Marnix aan Van der Meulen, 25.11.1593, V: 597. 
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Een belangrijke nuancering bij de visie op Marnix als een belangrijke informant geeft hij zelf in een 

brief die hij op 12 januari 1594 aan Daniël van der Meulen schreef. Hij dankt Van der Meulen voor het 

nieuws dat hij doorgegeven had en waarvoor hij graag iets terug wilde doen.  
 

“Mais je suis ici [in “Westersoubourg” zoals de brief meldt, DTG] comme confine en hermitage entre les 

muses et les jardins ou personne n’y apporte sinon choses vieilles et usées et ce qui vient dallemagne ou 

de france p[ar] lettres combien que de france jentends et reçoy fort peu, tout cela vous est cogneu avant 

qu’il vienne icy.”442 

 

Uiteraard wijst de praktijk uit dat Marnix na 1585 zeker niet altijd zo in de eenzaamheid heeft gezeten. 

Toch blijkt dat Marnix beseft heeft dat hij ook in het ontvangen en delen van informatie te maken had 

met de beperkingen die aan zijn verblijf op Walcheren verbonden waren. Van der Meulen woonde na 

zijn verhuizing naar de Republiek in 1591 in Leiden, en zat daar dichter bij het politieke ‘hart’ van de 

Republiek dan Marnix. Deze ‘onwetendheid’ van Marnix lijkt bevestigd te worden in een volgende brief 

aan Daniël van der Meulen, gedateerd 8 februari 1594. In het begin daarvan stelt hij dat hij, wat Franse 

zaken betrof, op wat geruchten na, “comme ignorant de tout ce que se passe” was.443 Na wat mee te 

delen over moeilijkheden die in Zeeland gerezen zijn, schrijft hij echter toch nog meer nieuws aan Van 

der Meulen. Dit kan verklaard worden door het feit dat Marnix de brief niet op één dag schreef. Tussen 

het beginnen aan en het afronden van de brief zaten enkele dagen, zoals de briefschrijver zelf aangeeft. 

In die dagen ontving hij nog nieuws uit Frankrijk.444 

 

Dezelfde brief biedt een inkijkje in Marnix dagelijks leven en de concrete connecties tussen 

verschillende schakels in netwerken. In de eerste plaats is dat het verwachte bezoek van Daniël van 

der Meulen aan Zeeland—de reden waarom Marnix dit antwoord op een brief van Van der Meulen niet 

te lang maakt. Marnix hoopt ook zeker dat Van der Meulen hem daarbij zal bezoeken, zoals beloofd.445 

Ten tweede is dat de reden waarom de brief niet op één dag werd geschreven. Marnix had namelijk 

Casembroot, die (mede) in verband met de genoemde problemen in Zeeland was, in gedachten als de 

overbrenger van de brief. Diens terugreis naar Holland bleef echter nogal lang uit.446 

 

In een volgende brief van Marnix aan Van der Meulen, gedateerd 27 mei 1594, schrijft Marnix niet over 

een verblijf van Van der Meulen bij hem, maar omgekeerd. Blijkbaar reisde Marnix tussen begin 

februari en eind mei 1594 naar Den Haag. De brief betreft vooral meer persoonlijke aangelegenheden, 

ook rond Daniëls broer Andries van der Meulen.447 Ook de brief van 13 juli 1594 aan Van der Meulen 

bevat behalve ‘botanisch’ nieuws geen nieuws “pource q[ue] nous n’en avons nulles.”448 De 
 

442 Philips van Marnix aan Daniël van der Meulen, 12.01.1594, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus 
Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 599. 
443 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 600; Philips van Marnix aan Daniël van der Meulen, 
08.02.1594, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters 
(Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 600-01 (citaat: p. 601). 
444 Marnix aan Van der Meulen, 08.02.1594, V: 601-03. 
445 Marnix aan Van der Meulen, 08.02.1594, V: 600, 603. 
446 Marnix aan Van der Meulen, 08.02.1594, V: 601. 
447 Philips van Marnix aan Daniël van der Meulen, 27.05.1594, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus 
Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 606-08. 
448 Philips van Marnix aan Daniël van der Meulen, 13.07.1594, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus 
Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 612. 



 

94 
 

informatievoorziening lijkt opnieuw niet zeer constant te zijn geweest. Wel biedt de brief opnieuw een 

inkijkje in Marnix’ leven. Hij schrijft namelijk dat hij het schrijven aan brieven aan zowel Daniëls broer 

Andries als aan Clusius moest uitstellen omdat hij meteen naar Middelburg moest gaan. Hoewel Marnix 

niet schrijft waarom, is het niet uitgesloten dat hij er bijvoorbeeld bij de Staten van Zeeland moest 

zijn.449 

 

18.3. Ontcijferde brieven 
Marnix’ ontcijferen van brieven was in 1590 geresulteerd in een zending naar Engeland en Frankrijk. 

Ook later ontcijferde hij nog brieven. Op 15 oktober 1591 schreef Marnix twee brieven, aan Burghley 

en aan Elizabeth. Hij had enkele brieven ontcijferd van cruciaal belang voor Hendrik IV en zond de 

kopieën ook aan Elizabeth, waarbij de twee brieven begeleidende brieven waren, die inhoudelijk niet 

veel verschillen. Vanuit de gedachte hoe nauw Elizabeth betrokken was bij Hendriks belangen en dat 

beide majesteiten strijd en vijanden gemeenschappelijk hadden zond Marnix de kopieën naar 

Engeland.450 
  

De Staten-Generaal ontvingen blijkens een resolutie van 28 juli 1594 een verzoek van Hartius om een 

kopie authentiek in het Spaans van onderschepte brieven van de Spaanse koning aan Guillaume de St. 

Clement. Deze Hartius werd in 1594 gouverneur-generaal van de Nederlanden namens Filips II en was 

betrokken bij de vredesonderhandelingen. De Staten-Generaal gebruikten de bewuste ontcijferde 

brieven om aan te tonen dat de Habsburgse partij niet zo betrouwbaar was. Hartius was echter niet 

overtuigd dat de brieven goed ontcijferd waren. De Staten-Generaal resolveerden dat ze aan Marnix 

zouden vragen de originele brieven met originele ontcijfering aan hen te zenden, of aan te geven waar 

die zich bevonden. Op 1 augustus 1594 schreef Marnix aan de Staten-Generaal.451 

 

Dat Marnix met het ontcijferen van brieven de politiek potentieel belangrijke diensten bewees, is 

duidelijk. Brieven werden in code gesteld om de inhoud verborgen te houden voor iedereen die de 

code niet had. Kon die blijkbaar gevoelige informatie door iemand van de tegenstander ontcijferd 

worden, dan kon de ontcijferaar zijn eigen kamp daardoor belangrijke informatie verstrekken. Een 

vraag die hierbij gesteld kan worden, is of Marnix hierin min of meer op eigen initiatief handelde. 

Marnix’ antwoord op de vraag van de Staten-Generaal geeft hierop een antwoord. Marnix geeft aan dat 

hij de originele stukken niet meer had, omdat hij die volgens zijn gewoonte had teruggestuurd naar 

degene die de cijferbrieven hem had gegeven. Dat was in dit geval Maurits, bij wie de Staten-Generaal 

dus eventueel de originelen konden vinden. Marnix werd dus gevraagd om te ontcijferen.452 Dit was 

ook gebeurd in 1590, toen hij de brieven waarmee hij naar Engeland en Frankrijk gereisd is  van 

Morgan had gekregen.453 

 
449 Marnix aan Van der Meulen, 13.07.1594, V: 612. 
450 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, 547, 548; Philips van Marnix aan Elizabeth I, 15.10.1591, 
V: 548-49; Philips van Marnix aan William Cecil, eerste baron Burghley, 15.10.1591, in Marnixi epistulae, ed. 
Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University 
Press, 2017), V: 548. 
451 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 612-13; Resolutie, 28.07.1594, in N. Japikse, ed., 
Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609 ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1925), 8: 196. 
452 Philips van Marnix aan de Staten-Generaal, 01.08.1594, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus 
Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 614-15. 
453 Van Schelven, Marnix, 197. 
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Deze brief aan de Staten-Generaal is verder een belangrijke bron voor de visie van Marnix op zijn eigen 

leven. Hoewel uit Marnix’ correspondentie bleek dat hij in de periode vanaf 1585 zeker betrokken was 

op de politieke en militaire situatie in (West-)Europa en ook diverse binnenlandse en buitenlandse 

contacten onderhield in dat kader, zag hij zijn eigen situatie misschien anders. Hij lijkt zijn 

betrokkenheid bij de politiek en de oorlogvoering vooral af te meten aan zijn concreet in-dienst-zijn 

bij overheidspersonen of -instellingen. Zo bezien leidde hij inderdaad een afgezonderd leven als hij in 

Souburg was—maar dit onderzoek heeft al duidelijk gemaakt dat hij zeker niet altijd in Souburg 

verkeerde. Marnix stelt in genoemde brief dat zijn vijanden het op zijn leven gemunt hebben alsof hij 

er één was van “den Raet van de gene die de principale administratie van de gemeene regeeringe in 

handen hebben,” terwijl hij over zichzelf schrijft:  
 

“(…) die ick my alhier in een dorp gantselyck stil houde, en, van alle publicke administratie afgesondert 

wesende, nergens anders mede en moeye dan met mijn particuliere huyshoudinge en met myne studien, 

en wat de conscientie en het eeuwige leven aengaet (…).”454 

 

Daarvóór heeft hij in dezelfde brief de heren Staten uitgebreid gewezen op zijn inspanningen, die hij 

sinds 1566 “continuenlicken aen den Lande tot voorderinge van de Religie en onse vaderlandissche 

vryheyt met merckelycke en vele peryckelen mijnes levens, en groot verlies van vrienden, broederen 

en goederen, ende alle andere gemack dickmael gedaen” heeft—waarbij hij met name enkele 

voorbeelden van het ontcijferen van brieven met alle consequenties van dien noemt.455 Hij maakt ook 

meteen van de gelegenheid gebruik om de Staten de vraag voor te leggen of er van beloofde 

compensatie voor deze belangrijke diensten én bijbehorende risico’s al iets terecht is gekomen. Hij 

vraagt dan ook of de Staten dit alles in overweging willen nemen en ook recht willen doen—met andere 

woorden: Marnix willen vergoeden.456 

 

Dat Marnix toch ook inkomsten had uit het ontcijferen van brieven, blijkt in de uitgave van de 

Resoluties der Staten-Generaal door Japikse. In een voetnoot tekent hij aan dat Marnix’ brief van 1 

augustus 1594 werd ontvangen. Uit dezelfde voetnoot wordt duidelijk dat de Staten-Generaal Marnix 

met een brief van 3 april 1594 veertien onderschepte brieven hadden toegestuurd. Op 8 april schreef 

Marnix daarover aan de Staten en op 22 en 23 april verscheen hij zelf voor hen om over de inhoud van 

de brieven uitleg te geven. Van belang voor Marnix’ internationale contacten—al is het in dit geval niet 

(alleen) op persoonlijke titel—is dat hij ook gemachtigd werd om Buzanval van de inhoud van de 

bewuste brieven op de hoogte te brengen én dat hij 600 gulden kreeg voor zijn inspanningen. Buzanval 

was sinds 23 april 1592 de ordinaris ambassadeur vanuit Frankrijk in de Republiek. De geldelijke 

vergoeding laat zien dat hij misschien erg weinig had gekregen in verhouding tot zijn inspanningen, 

maar toch niet helemaal niets. Het is niet duidelijk waarom Marnix zelf naar de Franse ambassadeur 

mocht om over de brieven te spreken, terwijl iemand anders een kopie van de stukken aan Gilpin, 

Engels lid van de Raad van State, moest geven.457 

 

 
454 Marnix aan de Staten-Generaal, 01.08.1594, V: 619. 
455 Marnix aan de Staten-Generaal, 01.08.1594, V: 615-19 (citaat: p. 618). 
456 Marnix aan de Staten-Generaal, 01.08.1594, V: 618-20. 
457 N. Japikse, Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609 ( ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1925), 8: 196 
(voetnoot 3); Schutte, Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, 1, 61. 
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Op 15 augustus van hetzelfde jaar 1594 besloten de Staten-Generaal Marnix per brief uit te nodigen 

om met hen te komen spreken over het vertalen van de Bijbel naar het Nederlands. Marnix’ werk als 

Bijbelvertaler valt buiten het bestek van dit onderzoek. Wat echter wel van belang kan zijn is dat de 

Staten voor hem kost en inwoning zouden betalen, maar dat hij dan ook verplicht zou zijn brieven te 

ontcijferen en de Staten van advies te voorzien waar nodig.458 Marnix heeft in 1595, zoals blijkt uit de 

resoluties van de Staten-Generaal, behalve het werken aan de Bijbelvertaling ook inderdaad meerdere 

brieven ontcijferd. De Staten-Generaal besloten in januari 1596 dat een brief van Baptista Taxis aan 

Filips II moest worden gedrukt, met toelichting en inleiding van Marnix.459  

 

Marnix’ nieuwe positie is niet per se een positie met internationale reikwijdte. De verandering geeft 

wel aan dat er verandering kon komen in Marnix’ afzijdigheid van de “administratie,” waarover hij de 

Staten eerder had geschreven.460 In zijn antwoordt, geschreven op 19 augustus, stelt Marnix dat hem 

“niet liever en is dan so in desen deele als in alle ander, die in myn vermogen staen, der selver [van de 

heren Staten, DTG] bevel nu geheelick en gehoorsaemenlick nae te comen.”461 Vervolgens verscheen 

hij op 15 september voor de Staten. In zijn antwoord op hun brief van 21 oktober, gedateerd 27 

oktober, gaat hij in op zijn verhuizing naar Leiden. Ook blijkt dat hij een wedde zou krijgen waarmee 

hij tevreden was.462 

 

18.4. Besluit 
In dit hoofdstuk werd dieper ingegaan op Marnix als verspreider van informatie. Marnix’ kennis van 

de politieke en militaire actualiteit mag niet overdreven worden. Ook kan Marnix’ eigen typering van 

zijn positie als een teruggetrokken positie niet genegeerd worden. Tegelijkertijd is in dit hoofdstuk 

gebleken dat Marnix een plaats bleef innemen in de politieke en militaire ‘nieuwsvoorziening’. Daarbij 

kwamen opnieuw de providentiële duiding van gebeurtenissen en het heldere onderscheid tussen 

vriend en vijand naar voren. Meer specifiek nam Marnix een plaats in binnen de internationale 

nieuwsvoorziening door het ontcijferen van brieven. 

  

 
458 Japikse. Resolutiën, 8: 326. 
459 Japikse, Resolutiën, 8: 377 (voetnoot 1), 378, 438 (voetnoot 3); N. Japikse, Resolutiën der Staten-Generaal van 
1576 tot 1609, vol. 9 ( ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1926), 9: 5-6. 
460 Marnix aan de Staten-Generaal, 01.08.1594, V: 619. 
461 Philips van Marnix aan de Staten-Generaal, 19.08.1594, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus 
Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 622-23. 
462 Japikse, Resolutiën, 8: 326; Philips van Marnix aan de Staten-Generaal, 27.10.1594, in Marnixi epistulae, ed. 
Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University 
Press, 2017), V: 628-29. 
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19. Marnix’ correspondentie met Philippe Duplessis 
 

19.1. Inleiding 
Een briefwisseling die bij uitstek een voorbeeld is van internationale connecties tussen calvinisten, is 

die tussen Marnix en Philippe Duplessis-Mornay. Philippe Duplessis-Mornay was een Franse hugenoot 

die zich, minstens sinds 1584, als adviseur van Hendrik van Navarra sterk voor diens plaats op de 

Franse troon inzette. In de periode van 1589 tot 1598 had hij als belangrijkste doel het verkrijgen van 

maatregelen ten gunste van de hugenoten. Een opvallend raakvlak tussen Duplessis en Marnix lijkt de 

verhouding tussen religie en politiek te zijn. Duplessis’ biograaf Daussy stelt dat de politiek bij 

Duplessis dienstbaar was aan “een goddelijke zaak.”463 In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de 

correspondentie tussen Duplessis en Marnix in de jaren 1590, waarvan voor het geheel van de periode 

vanaf de Val van Antwerpen tot 1598 slechts vier brieven bewaard zijn.464 Eén brief van Marnix aan 

Duplessis zal in het laatste hoofdstuk aan de orde komen. 
 

19.2. Marnix’ correspondentie met Duplessis in de jaren 1590 
Tijdens zijn reis naar Duitsland, op 17 mei 1593, schreef Marnix een brief aan Duplessis. Behalve de 

informatie over Marnix’ reis zijn vooral twee zaken interessant, namelijk Marnix’ verhouding tot 

Hendrik IV en zijn ‘duiding’ van de toestand in de Provinciën en in Frankrijk. Wat betreft Marnix’ 

verhouding tot Hendrik IV is reeds duidelijk geworden dat Marnix tijdens zijn missie in 1590 in diens 

dienst is getreden. Zoals gebleken is, hield dit ‘dienstverband’ niet op met de opdracht om de Staten-

Generaal om steun te vragen tegen de Spaanse invasie. Ook in deze brief, enkele jaren later, blijkt dat 

Marnix het vervullen van een opdracht voor Hendrik IV niet als een eenmalige gebeurtenis heeft 

opgevat. Tegelijkertijd is duidelijk dat hij nu niet actief is in Hendriks dienst. Hij spreekt immers over 

“Si quelque occasion s’offre de faire service à nostre maistre, je l’embrasserai de toutes mains.”465 Ook 

richt Marnix zich niet tot Hendrik zelf.466 De vraag kan gesteld worden waarom Marnix blijkbaar niet 

stond te popelen om een nieuwe opdracht voor Hendrik IV te vervullen. Mogelijk ligt een verklaring 

hiervoor in het feit dat het hof van Hendrik er na 1590 aardig ‘katholiek’ uit ging zien, zoals 

bijvoorbeeld bleek bij intredes van Hendrik in steden.467  

 

Een tweede kenmerkende element in de brief is de duiding die Marnix aan personen en 

omstandigheden geeft. Daarvan bevat deze brief verschillende voorbeelden. Hendrik IV wordt 

omschreven als “ce bon prince, que Dieu a esleu pour protecteur d’icelle [de kerk, DTG].”468 Dit doet 

sterk denken aan de manier waarop Marnix Hendrik omschreef tijdens zijn missie in 1590. In die zin 

is Marnix dus ook in mei 1593 nog niet van gedachten veranderd. Ook geeft Marnix in deze brief zijn 

 
463 Hugues Daussy, Les Huguenots et le roi: le combat politique de Philippe Duplessis-Mornay, 1572-1600 (Genève: 
Droz, 2002), 20 (waar ook het citaat (onvertaald) te vinden is), 22-3. 
464 Vgl. de lijst der gepubliceerde brieven: De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, 684-87. 
465 Philips van Marnix aan Philippe Duplessis-Mornay, 17.05.1593, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, 
iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 577-
78 (citaat: p. 578). 
466 Marnix aan Duplessis, 17.05.1593, V: 578. 
467 Michael Wolfe, The conversion, 103. 
468 Marnix aan Duplessis, 17.05.1593, V: 578. 
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inschatting van de toestand in zowel Frankrijk als de Republiek. Marnix heeft goede hoop voor 

Frankrijk, maar minder goede hoop voor de Republiek.469 

 

In 1592 waren de belangrijke vestingsteden Steenwijk en Coevorden in het noorden door Maurits en 

Willem Lodewijk ingenomen en terwijl Marnix deze brief schreef, werd de sterke vestingstad 

Geertruidenberg door Maurits belegerd. De Brabantse stad zou zich in juni overgeven. Zo bezien was 

er reden voor optimisme, maar tegelijkertijd waren er wel spanningen en conflicten tussen en binnen 

verschillende gewesten, onder meer naar aanleiding van de positie die Holland innam. Met name in 

het noorden, in Friesland, de Ommelanden, Overijssel en Drenthe, waren de moeilijkheden niet 

eenvoudig op te lossen.470 Marnix is er niet gerust op, wat hij in beeldende taal uitdrukt:  
 

“Mais le nostre [namelijk ‘nostre estat’, DTG] me semble en danger pour ce que ses ulceres sont cachés 

et comme cicatrisés dessoubs les ampoulles de quelque prosperité, laquelle nous advient, pour ce que 

Dieu tient l’ennemi empesché ailleurs, et nous le nous attribuons.”471  

 

Marnix ziet de toekomst dus niet per se rooskleurig in voor de Staatse zijde, al spreekt hij zijn 

vertrouwen op Gods hulp uit.472 De internationale situatie zou binnen enkele maanden veranderen met 

de wapenstilstand tussen Spanje en Frankrijk en de bekering van Hendrik IV, maar dat wist Marnix 

hier nog niet. 

 

In het kader van de positieve visie op Hendrik IV is de vergelijking interessant met een brief van 

Duplessis aan Marnix van 20 maart 1594. Deze brief valt na de bekering van Hendrik IV. De 

invloedrijke calvinist Duplessis geeft in deze brief een persoonlijke ontboezeming. Duplessis-kenner 

Hugues Daussy, die ook naar deze brief verwijst, stelt dat voor Mornay de bekering van Hendrik IV een 

einde maakte aan het protestantse blok dat zich, met Hendrik als “speerpunt,” sterk moest maken 

tegen “de paapse samenzwering.”473 Duplessis keurde de bekering van Hendrik zonder meer af en is 

ook overtuigd dat ze de vorst niet ten goede zal komen, maar tegelijkertijd houdt hij de vorst niet ten 

volle schuldig—de druk van rooms-katholieke zijde was ook van betekenis.474 Dit komt duidelijk naar 

voren in de brief die Duplessis op 20 maart 1594 aan Marnix schreef. “Doubtés vous que ces 

changemens ne m’ayent percé jusques à l’ame? Pensés vous que j’appelle prosperité ce qui en 

reussit?”475 Niettemin bleef Duplessis Hendrik trouw, volgens Daussy omdat hij onderscheid wist te 

maken tussen de politieke en de religieuze sfeer. Dat nam echter niet weg dat er wel een zekere 

verkilling kwam in de verhouding tussen Hendrik en Duplessis.476 

 

Interessant is Duplessis’ karakterisering van Marnix’ omstandigheden als “solitudes.”477 De brief is 

meer een delen van gevoelens en verwachtingen dan een communiceren over daadwerkelijke actie op 

 
469 Marnix aan Duplessis, 17.05.1593, V: 578-79. 
470 Israel, De Republiek, 271-74. 
471 Marnix aan Duplessis, 17.05.1593, V: 578-79. 
472 Marnix aan Duplessis, 17.05.1593, V: 579. 
473 Daussy, Les Huguenots, 490. 
474 Daussy, Les Huguenots, 490-91. 
475 Philippe Duplessis-Mornay aan Philips van Marnix, 20.03.1594, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, 
iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 604. 
476 Daussy, Les Huguenots, 493. 
477 Duplessis aan Marnix, 20.03.1594, V: 605. 
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politiek en diplomatiek vlak. Ook het feit dat Marnix volgens Duplessis in zijn eenzaamheden zit wijst 

erop dat het, althans op dit moment, met de politieke en diplomatieke activiteiten van Marnix 

buitenshuis rustig gesteld was, of met andere woorden, dat hij daar niet aan bezig was. Dit moet 

voorzichtig maken in het toeschrijven van grote verwezenlijkingen aan Marnix in deze periode.  

 

Een voorbeeld van een duidelijke providentiële duiding van de omstandigheden, zoals Marnix die 

regelmatig gaf, is te vinden in een brief van Marnix aan Duplessis van 8 juli 1596. Marnix was daarbij 

niet huiverig voor het zien van parallellen tussen de oorlogssituatie en Bijbelse geschiedenissen: 
 

“Ici, en ces pays de Hollande et Zeelande, il [God, DTG] nous donne repos, tranquillité et prosperité à 

souhait ; mais il ne laisse pourtant de nous faire voir les Egyptiens et l’armee de Pharaon estendeue sur 

le bord de la mer. L’on nous menace, l’on nous effraye aussi quelquefois ; mais nous sentons tousjours la 

main tres benigne de nostre Dieu sur nous et à nostre secours.”478 
 

Marnix schreef deze brief toen de oorlog tussen Spanje en Frankrijk een feit was. Ook is 1596 het jaar 

van de Triple Alliance tussen Frankrijk, Engeland en de Republiek—een duidelijk voorbeeld van 

internationaal protestantisme na Hendriks overgang tot het rooms-katholicisme.479 Ook in deze brief 

blijft het vooral bij het delen van hoe Marnix de situatie ervaart. In de brief wordt niet verwezen naar 

het Drievoudig Verbond, wel naar de “grands chocs” die Frankrijk nu meemaakt.480 Juist gezien Marnix’ 

overtuiging dat de belangen van Frankrijk en de Republiek verbonden waren, zoals hij die in 1590 aan 

de dag legde, is het opmerkelijk dat Marnix het Verbond niet noemt.  

 

19.3. Besluit 
Uit de periode die deze thesis omvat zijn slechts enkele brieven uit de correspondentie tussen 

Duplessis en Marnix bewaard. Uit de brieven die in dit hoofdstuk besproken zijn, komt deze 

correspondentieband vooral als een vriendschappelijke band naar voren. Met name het delen van 

gevoelens, zoals in de brief van Duplessis waarin hij refereerde aan de bekering van Hendrik IV, is 

opvallend. Daarnaast geven de brieven blijk van een sterk providentiële duiding van de internationale 

situatie, zoals die bij Marnix zeer regelmatig voorkomt.  

 
478 Philips van Marnix aan Philippe Duplessis-Mornay, 08.07.1596, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, 
iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 633-
34. 
479 Parker, The Dutch Revolt, 231. 
480 Marnix aan Duplessis, 08.07.1596, V: 633-34 (citaat: p. 634). 
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20. Marnix’ reis naar Orange 
 

20.1. Inleiding 
De laatste omvangrijke opdracht op het gebied van politiek en diplomatie die Marnix kreeg te 

vervullen, was zijn missie naar het prinsdom Orange. Van 1596 tot 1598 was hij met deze missie bezig. 

In dit hoofdstuk zal eerst aan de hand van literatuur dieper worden ingegaan op het prinsdom Orange. 

Vervolgens zal dieper worden ingegaan op de weinige brieven die uit deze periode bewaard zijn uit 

Marnix’ correspondentie en enkele andere bronnen die informeren over Marnix tijdens dit nieuwe 

langdurige verblijf in Frankrijk. 
 

20.2. Het prinsdom Orange 
Het prinsdom Orange had bewogen decennia achter de rug voordat Marnix in 1596 kwam. Het verdrag 

van Cateau-Cambrésis regelde in 1559 dat Willem van Nassau (vanwege het vorstendom Orange 

bekend als Willem van Oranje, welke naam verder gebruikt zal worden) soeverein van Orange was. Hij 

kon zijn soeverein gezag echter allerminst ongestoord uitoefenen. In de periode van 1562 tot 1598 

werd Orange beheerst door wisselende machthebbers en vertegenwoordigers van machthebbers.481 

Het verblijf van Marnix in het vorstendom viel dus aan het einde van deze periode. Zoals hieronder zal 

blijken, was het einde van deze onrustige jaren echter niet aan Marnix te danken. In 1567 vaardigde 

Willem van Oranje een tolerantie-edict in, dat inhield dat zowel roomsen als protestanten een aandeel 

kregen in verschillende bestuursinstellingen. Niet veel later viel Frankrijk Orange binnen en kwam er 

een Franse gouverneur. Godsdienstvrijheid was er in theorie, maar in de praktijk kregen de 

protestanten die niet. Het gevolg was dat zeer veel hugenoten uit het prinsdom vertrokken, wat kwalijk 

was voor de economie. Naar aanleiding van het vredesverdrag van Saint-Germain-en-Laye kreeg 

Willem van Oranje zijn prinsdom in 1570 weer terug.482 

 

In 1572 voerde Oranje opnieuw vrijheid van godsdienst in voor beide godsdienstige groepen. Opnieuw 

trad een sterke verandering op in de bevolkingssamenstelling van Orange, doordat veel protestanten 

er kwamen wonen. Deze groep wist ook de macht naar zich toe te trekken. Willem van Oranje streefde 

verzoening tussen roomsen en protestanten na, wat de afstand tussen hem en verschillende 

hugenotenpredikanten vergrootte. In 1578 moest de zittende gouverneur van Orange plaatsmaken 

voor Hector de Mirabel, heer van Blacons. Tot in 1598 werden de twee grootste steden van het 

prinsdom, Orange en Courthézon, grotendeels door hugenoten bestuurd. Veel dorpen daarentegen 

bleven de moederkerk trouw.483 In deze periode stierf Willem van Oranje en werd hij door zijn zoon 

Maurits opgevolgd. Deze opvolging had voor het prinselijk beleid geen grote veranderingen tot gevolg. 

Willem had een “politique de réconciliation et de pacification” gevolgd en Maurits ging in die lijn 

verder, hoewel hij volgens W.F. Leemans “un homme plus dur” was.484  

 

 
481 S. Amanda Eurich, “Religious toleration and confessional identity: catholics and protestants in seventeenth-
century Orange,” Archiv für Reformationsgeschichte 97 (2006): 252. 
482 Eurich, "Religious toleration," 252-53. 
483 Eurich, "Religious toleration," 253. 
484 W. F. Leemans, “Conflits religieux a Orange a l’epoque de la Reforme,” Provence Historique 38, nr. 151 (1988): 
8. 
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Tijdens de periode dat Maurits het prinsdom in handen had, in 1596, werd gouverneur Blacons 

opgevolgd door zijn zoon Alexander Blacons. In datzelfde jaar maakte Marnix ook de reis naar het 

vorstendom. De situatie van, in Eurichs woorden, een “Protestant hegemony” bleef bestaan totdat het 

Edict van Nantes in 1598 tot stand kwam. De oudste zoon van Willem van Orange, Philips Willem, werd 

nu prins van Orange. Hij maakte werk van “the reestablishment of Catholic worship in Orange and the 

creation of a biconfessional Parlement,” daarbij wel tegengewerkt door gouverneur Alexander Blacons 

en de calvinistische predikanten die hem steunden.485 

 

Marnix had in Orange een uitgebreid takenpakket. Van Schelven noemt een hele reeks aan taken: 

 
“Bevordering van kunsten en wetenschappen; het vinden van een bevredigende regeling in zake de 

godsdienstige en kerkelijke verhoudingen; de stichting eener Calvinistische universiteit, met een collège 

voor de opleiding van predikanten; activeering van de wol- en zijdenijverheid en het graven van een 

kanaal naar de Rhône.”486 

 
In de voetnoten vermeldt Van Schelven niet op welke primaire bronnen hij zich baseert voor deze 

gegevens over Marnix’ opdracht in Orange.487 Het zou mogelijk verhelderend kunnen zijn deze te 

achterhalen en te raadplegen. De opsomming roept immers in ieder geval de vraag op wat het stichten 

van een calvinistische universiteit precies inhield. Er was in Orange al vanaf 1365 een universiteit. In 

1573 werd deze door Lodewijk van Nassau nieuw leven ingeblazen en werd ze een Academie genoemd. 

Deze Academie was volgens Richard Stauffer één van de “trois filles” van de Schola Genevensis, de bij 

uitstek calvinistische universiteit van Genève.488 Als Van Schelven dus een juiste weergave van de 

feiten geeft, moet de calvinistische universiteit van Orange tussen 1573 en 1596 zijn verdwenen. 

Interessant is ook Van Schelvens opmerking dat Marnix in Orange Blacons’ gouverneurschap moest 

gaan overnemen.489 Volgens Marnix’ biograaf was de grootste beslommering tijdens dit buitenlands 

verblijf om de ambtenaren hun werk weer te laten doen zoals dat behoorde. In Orange werd Marnix 

sterk tegengewerkt, zelfs in die mate dat hij er om veiligheidsredenen niet kon blijven.490  

 

20.3. Marnix’ correspondentie tijdens zijn missie-Orange 
Op 3 november 1596 deelde Marnix vanuit Leiden aan Lubbertus mee dat hij de dag daarna uit Leiden 

zou vertrekken om aan zijn reis naar Orange te beginnen. Eerst zou hij naar Den Haag gaan en vandaar 

per schip vertrekken, samen met de hertog van Bouillon. Twee dagen later lazen de Staten-Generaal 

twee brieven, te zenden aan de koning van Frankrijk, en stelden die vast. In één van de twee brieven, 

waarin Hendrik IV gevraagd werd de belangen van Maurits in Orange te helpen handhaven, werd ook 

bericht dat Marnix voor die belangen naar Frankrijk zou worden gezonden. De hertog van Bouillon, 

met wie Marnix uit Den Haag zou vertrekken, zou worden gevraagd of hij de zaak bij Hendrik IV zou 

 
485 Eurich, "Religious toleration," 254. 
486 Van Schelven, Marnix, 212. 
487 Van Schelven, Marnix, 211-12. 
488 Richard Stauffer, “La calvinisme et les universités,” Bulletin de la Societe de l'Histoire du Protestantisme 
Francais 126, nr. 1 (1980): 42. 
489 Van Schelven, Marnix, 212. 
490 Van Schelven, Marnix, 212. 



 

102 
 

willen bevorderen. Op 8 november nam Marnix afscheid van de Staten-Generaal voor een periode van 

zes maanden.491 Het zouden er aanzienlijk meer worden.  

 

Op 26 januari 1597 bevond Marnix zich in Rouen, waar hij relatief lang bleef. Hij schreef er op die dag 

een brief aan Daniël van der Meulen, in het Latijn en met delen in het Grieks. Opvallend is de zeer 

negatieve beoordeling die Marnix geeft van Frankrijk.492 Op 24 juni 1597 stonden de Staten-Generaal, 

op Maurits’ verzoek, toe dat Marnix nog vier maanden langer zou wegblijven voor zijn werk. Bijna twee 

maanden later, op 18 augustus, ontvingen de Staten-Generaal van Marnix zelf een brief, gedateerd in 

juli, met daarin een verontschuldiging voor zijn afwezigheid, terwijl hij reeds terug had moeten zijn.493 

Marnix bleef ook in Frankrijk actief in het delen van informatie. Dat blijkt uit zijn brief van 13 augustus 

1597 aan Daniël van der Meulen, geschreven in Nîmes, waarin hij schrijft over de oorlog in Savoye. Het 

belangrijkste onderdeel van de brief in het kader van Marnix’ opdracht in Orange is het laatste, korte 

gedeelte waarin hij verklaart waarom hij in Nîmes is en niet in Orange: “Car je suis venu icy pour me 

reposer un peu et soigner ma santé et attendre les ouvertures qu’on nous a faites sur le fait doranges 

pour veoir quelle issue elles p[ren]dront.”494 

 

Op 2 december 1597 bevond Marnix zich in Lyon, op terugreis naar de Provinciën. In een brief aan de 

Franeker theoloog Sibrandus Lubbertus gaat Marnix in op twee synodes die men in Frankrijk van plan 

is te houden. Men heeft hem gevraagd dit in de Provinciën te berichten.495 Deze brief hangt inhoudelijk 

niet samen met de opdracht die Marnix in Orange had uit te voeren. De brief toont wel de 

internationaliteit van het protestantisme (hier: calvinisme), waarin Marnix ook in dit opzicht een 

plaats inneemt. De dag daarna schreef Marnix, nog steeds in Lyon, aan de geleerde Isaac Casaubon. Hij 

was in 1596 vanuit Genève naar Montpellier gegaan en zou in 1598 vandaar naar Parijs vertrekken. 

Binnen het kader van dit onderzoek is vooral van belang dat Marnix ook in deze brief de situatie in 

Frankrijk negatief beoordeelt, zoals hij dat ook vanuit Rouen op heenweg al had gedaan.496 Deze 

negatieve beoordeling kan mogelijk verklaard worden door de negatieve ervaringen die Marnix in 

Orange opdeed, maar aangezien hij ook vóór zijn aankomst in Orange al negatief over Frankrijk 

oordeelde, is dat niet de enige verklaring. Mogelijk heeft Marnix tijdens zijn reis naar en vanuit en 

verblijf in de omgeving van Orange meer gezien van de gevolgen van enkele decennia interne twisten 

dan tijdens zijn missie in 1590. Zoals eerder gebleken is, was Marnix toen aanmerkelijk positiever in 

zij berichtgeving over de situatie in Frankrijk, wat gezien de overwinningen van Hendrik IV die Marnix 

toen van relatief nabij meemaakte niet verwonderlijk is.  

 

Op terugreis naar de Republiek heeft Marnix samen met Brederode het Franse hof bezocht. Op 19 

januari 1598 verschenen namens Maurits twee heren voor de Staten-Generaal met bericht over de 

problemen in Orange. Ook meldden zij dat Marnix en Brederode in Parijs waren om daarover met de 

 
491 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 649-50; Resolutie, 05.11.1596, in N. Japikse, ed., 
Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609 ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1926), 9: 86 (ook voetnoot 
5); Japikse, Resolutiën, 9:347. 
492 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 654-55. 
493 Japikse, Resolutiën, 9: 689 (ook voetnoot 4). 
494 Philips van Marnix aan Daniël van der Meulen, 13.08.1597, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus 
Filip Vanhaecke en Tim Wauters (Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 658-59 (citaat: 
p. 659). 
495 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 659-60. 
496 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 662-63. 
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koning te spreken. Het verzoek van de twee heren die voor de Staten-Generaal verschijnen, is of Marnix 

en Brederode nog een aparte instructie kunnen krijgen om Hendrik IV te verzoeken de belangen van 

Maurits te helpen handhaven. Een dag later, op 20 januari, werd een aparte credentiebrief voor Marnix 

en Brederode gemaakt.497 

 

Op 10 juli 1598 schreef Marnix, weer in Leiden, aan Philippe Duplessis. In deze brief staat geen directe 

verwijzing naar een voorgaande brief. Aangezien de vorige brief van Marnix van zo’n twee jaar geleden 

was, is het aannemelijk dat er nog brieven tussen hebben gezeten.498 Deze brief is interessant, want hij 

laat voor enkele ontwikkelingen in de internationale politieke en militaire situatie zien in hoeverre 

Marnix er van op de hoogte was. Enerzijds weet Marnix van “le subit changement de ceste paix,” wat 

volgens het commentaar verwijst naar ofwel het Edict van Nantes ofwel de vrede van Vervins.499 Het 

is waarschijnlijk dat Marnix in de eerste plaats doelde op de vrede van Vervins, aangezien hij vooral 

verdergaat op vrede met de Spanjaarden. Volgens Marnix zullen de mensen in de Provinciën zich snel 

herpakken en de moed niet verliezen na de onrust die het nieuws van de vrede met zich meebracht, 

“car d’imaginer ici aulcune paix solide avec l’Espaignol, n’y a poinct d’apparence.”500 

 

Tegelijk is Marnix ook niet van alles op de hoogte. De gezant van Elizabeth, Francis Vere (1554-1609), 

is op 18 juni 1598 voor de Staten-Generaal verschenen, waar hij zijn instructies uit de doeken heeft 

gedaan. Marnix weet van onderhandelingen tussen Engeland en de Republiek: “On traicte avec la royne 

d’Angleterre. Elle y a envoié Mr. Verre.”501 Tegelijk weet hij (reeds enkele weken na 18 juni) niet wat 

Vere bij de Staten-Generaal gezegd heeft: “Les conditions qu’il propose sont encores teneues 

secretes.”502 Een alternatieve verklaring hiervoor kan zijn dat Marnix ze wel weet, maar niet wil zeggen 

tegen Duplessis. Dat lijkt echter niet goed te passen bij het vervolg, waar Marnix schrijft over het 

gerucht dat Engeland tot de vrede met Spanje geneigd lijkt te zijn, ware het niet dat de belangen van 

de Republiek daartoe in de weg staan. Marnix uit verder geen verwachtingen over het verder verloop 

van de gebeurtenissen. Dat kan er op wijzen dat hij zich verder niet met speculaties of verwachtingen 

wil bezighouden, misschien ook omdat zijn lichamelijke omstandigheden dat bemoeilijken. Hij besluit 

het gedeelte over de vrede met de wens, die weerspiegelt wat Marnix, zoals eerder benoemd, als zijn 

doel voorstelde, namelijk Gods eer en het heil van Zijn volk.503 

 

20.4. Besluit 
Vergeleken met Marnix’ verblijf in Frankrijk in 1590 lijkt zijn missie naar Orange een relatief negatieve 

ervaring voor Marnix te zijn geweest. Dat is gezien de teleurstellingen die Marnix in Orange opdeed 

niet verwonderlijk. Toch is een overeenkomst tussen beide buitenlandse reizen het delen van 

informatie door Marnix. In het kader van Marnix’ plaats in het internationaal protestantisme is verder 

 
497 Resolutie, 19.01.1598, in N. Japikse, ed., Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609 (’s-Gravenhage: 
Martinus Nijhoff, 1930), 10: 359-60; N. Japikse, ed., Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609 ('s-
Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1930), 10: 360 (voetnoot 1). 
498 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 633, 668. 
499 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, V: 669; citaat: Philips van Marnix aan Philippe Duplessis, 
10.07.1598, in Marnixi epistulae, ed. Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters 
(Wetteren/Brussel: Universa Press/University Press, 2017), V: 669. 
500 Marnix aan Duplessis, 10.07.1598, V: 669, 671 (citaat: p. 671) 
501 De Smet, Vanhaecke en Wauters, Marnixi epistulae, 669-70; citaat: Marnix aan Duplessis, 10.07.1598, V: 671. 
502 Marnix aan Duplessis, 10.07.1598, V: 671. 
503 Marnix aan Duplessis, 10.07.1598, V: 671. 



 

104 
 

archivalisch onderzoek, ook in Frankrijk, nodig wil er meer duidelijk worden over Marnix’ missie naar 

Orange.  
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21. Conclusie Deel IV 
Uit de hoofdstukken van deel IV is gebleken dat Marnix na 1590 niet in een isolement gekomen is. Op 

verschillende manieren was hij en werd hij betrokken bij internationale aangelegenheden. In het jaar 

1590 kaderden Marnix’ activiteiten op politiek en diplomatiek vlak vooral in de internationale 

protestantse samenwerking tegen Filips II. Een opvallend kenmerk van de jaren erna is grote plaats 

die de Nassaus in Marnix’ leven en activiteiten innemen. Voor hun zaken, ook meer interne 

aangelegenheden van de familie, reisde Marnix in 1593 naar het Duitse Rijk en in 1596 naar Orange.  

 

Dit neemt echter niet weg dat Marnix ook in de jaren 1590 betrokken was op de internationale 

politieke en militaire toestand. Dat bleek onder meer uit het feit dat hij daarover nieuws vergaarde en 

verspreidde. Bij het vergaren van nieuws moet ook het ontcijferen van brieven Marnix meer dan eens 

geholpen hebben. In Marnix’ berichten over de actualiteit komt, evenals in de periode tot en met 1590, 

de kadering van de actualiteit in de voorzienigheid voor. Ook het heldere onderscheid tussen wie de 

vrienden en wie de vijanden zijn, nauw verbonden met de gedachte van een protestantse 

internationale, is in deze periode in Marnix’ schrijven te vinden. Tegelijk moet ook in deze periode 

Marnix’ kennis van de actualiteit niet overdreven worden. Het delen van nieuwsfeiten is in het 

algemeen gesproken geen overheersend onderdeel van Marnix’ brieven. Bovendien geeft Marnix, zoals 

gezien, zelf aan dat zijn kennis van actualiteiten beperkt is. Marnix betrokkenheid bij het internationaal 

protestantisme komt, behalve in berichten over nieuws, ook uit in contacten met personen die binnen 

dat internationaal protestantisme dicht bij de macht stonden, zoals Philippe Duplessis.  

 

Toch is ook een belangrijke nuance bij Marnix’ betrokkenheid op het internationaal protestantisme 

gepast. Marnix zette niet alles opzij om zich heel direct in te zetten voor de militaire hulp aan Hendrik 

IV en de strijd tegen Filips II. Dat bleek met name toen Marnix het verzoek van Christian van Anhalt, 

weliswaar op een wat omslachtige manier, niet inwilligde. 
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22. Besluit 
In de inleiding werd de vraag gesteld hoe Marnix zich verhield tot het internationaal protestantisme. 

Meer concreet hield deze vraag in (1) hoe Marnix binnen de internationale protestantse connecties en 

samenwerking actief was en (2) hoe hij dacht over internationale verhoudingen en over ‘vriend en 

vijand’. Na een inleidend hoofdstuk over het concept ‘internationaal protestantisme’ en aanverwante 

concepten en een inleidend deel over Marnix’ leven vóór de periode waarop deze scriptie zich richt, 

werd in drie delen gebouwd aan een antwoord op deze vraag. In dit besluit wordt op basis daarvan 

een antwoord geformuleerd op de hoofdvraag. Vervolgens wordt aangegeven waar mogelijkheden 

liggen voor eventueel verder onderzoek. 

 

Terugblikkend op de kern van deze scriptie kan worden gesteld dat Marnix na 1585 tot aan het einde 

van zijn leven betrokken is geweest bij internationale connecties en verhoudingen. Als het over die 

connecties gaat, zijn er connecties die zonder meer te karakteriseren zijn als internationale 

protestantse samenwerking. Daarmee is echter niet gezegd dat alle activiteiten van Marnix die de (nog 

onvaste) grenzen van de Verenigde Provinciën overstegen direct met die specifieke internationale 

samenwerking samenhingen. Wat betreft de eerste groep van activiteiten van Marnix, activiteiten die 

duidelijk vallen in het kader van internationale protestantse samenwerking, moeten een aantal zaken 

genoemd worden. 

 

Een eerste belangrijke conclusie is dat Marnix’ betrokkenheid bij internationale protestantse 

connecties en samenwerking een veelzijdig fenomeen is. Zoals is gebleken, is een dergelijke 

betrokkenheid niet beperkt tot concrete (opzienbarende) verwezenlijkingen als het sluiten van 

verdragen of het voeren van officiële besprekingen met vorsten. In het geval van Marnix is die 

betrokkenheid zowel vóór als na 1590 hoofdzakelijk tot uiting gekomen in het corresponderen met 

protestanten uit zowel de Provinciën als uit het buitenland. In die correspondentie kwamen 

verschillende onderwerpen aan de orde. Daarbij is zowel continuïteit als discontinuïteit aan te wijzen. 

In de jaren volgend op de Val van Antwerpen bleek het voor Marnix belangrijk zichzelf en zijn positie 

te verdedigen tegen mensen die aan zijn goede bedoelingen en inspanningen twijfelden. Daaraan 

gerelateerd is ook het feit dat Marnix blijkens zijn correspondentie meer dan eens ‘vijanden’ waarnam 

in zijn omgeving. Die vijanden zijn, zoals bleek, een thema dat met regelmaat terugkeert in Marnix’ 

correspondentie. Als keerzijde van de munt benadrukt Marnix zijn verbondenheid met mensen die 

hem, in zijn perceptie, in tegenstelling tot anderen, niet afvielen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht 

worden aan de persoon van Francis Walsingham. 

 

Een andere continuïteit in Marnix’ briefwisseling is het delen van berichten over de politieke en 

militaire actualiteit. Zoals is aangetoond, moet Marnix’ kennis van de actualiteit en zijn functie als 

nieuwsbron niet overdreven worden. Hierboven is bewezen dat Marnix’ visie op zichzelf als min of 

meer geïsoleerd, die hij meerdere keren uitsprak in brieven, sterk genuanceerd moet worden. Toch 

wijzen verschillende brieven erop dat Marnix inderdaad niet altijd veel nieuws deelde. Deze nuance 

van Marnix als nieuwsbron neemt echter niet weg dat Marnix’ plaats in het internationaal 

protestantisme voor een niet onbelangrijk deel inhield dat hij met andere protestanten, meer dan eens 

op belangrijke posities, in contact stond. Marnix’ plaats in een netwerk van verschillende connecties 

bleek daarnaast ook uit de mondelinge contacten die hij had, bijvoorbeeld met Engelse 

hoogwaardigheidsbekleders in de periode-Leicester, en uit het aanbevelen van diverse personen aan 

anderen. 
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Een ander aspect van de inhoud van Marnix’ brieven is zijn duiding van gebeurtenissen, personen en 

ontwikkelingen. Ook daarmee legde Marnix een betrokkenheid bij de internationale situatie aan de 

dag. Zoals gezien, is het met name hier dat Marnix’ religieuze overtuigingen naar voren komen. Meer 

specifiek laat Marnix door het duiden van gebeurtenissen en personen zien wie in zijn gedachten de 

vrienden en wie de vijanden waren. De gedachte dat in Marnix’ gedachtewereld een rooms-katholieke 

en een protestantse internationale tegenover elkaar stonden, wordt ondersteund door het scherpe 

onderscheid dat Marnix meermaals trekt tussen de medestanders en de tegenstanders, of mogelijk 

beter: de tegenstander. Zoals gebleken is, nam dit niet weg dat Marnix ook pragmatisch kon denken. 

De kadering van de actualiteit in godsdienstige overtuigingen is niet altijd even sterk aanwezig. Met 

name Walsingham en Duplessis vallen op als correspondenten waarin die religieuze kadering sterk 

aanwezig was. De meer praktische, minder beschouwende kant van Marnix’ denken over de 

internationale (conflict)situatie komt tot uiting in de aanbevelingen die hij aan diverse personen deed 

over mogelijk te volgen strategieën. 

 

Behalve door middel van correspondentie was Marnix ook op een meer actieve wijze betrokken bij 

zowel ‘binnenlandse’ als ‘internationale’ politiek en verhoudingen. Daarbij bewoog Marnix zich niet 

alleen op het terrein van de samenwerking tussen Engeland, Frankrijk en de Provinciën tegen Filips II, 

maar ook op het terrein van meer interne kwesties van de Nassaus. Van het eerste is uiteraard met 

name de missie van Marnix naar Engeland en Frankrijk van 1590, met de bijbehorende nasleep, een 

goed voorbeeld. Bij het tweede kan vooral gedacht worden aan Marnix betrokkenheid bij de 

schuldenproblematiek binnen de familie van de Nassaus en zijn reis naar Orange vanaf 1596. 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat Marnix in zijn verhouding tot en positie binnen het 

internationaal protestantisme gekenmerkt kan worden als een veelzijdige verbinder. Een verbinder, 

omdat hij in verbinding stond met (invloedrijke) protestanten in met name de Provinciën, Engeland 

en Frankrijk. Bovendien vormde hij, zeker in 1590, een schakel tussen die drie ‘protestantse spelers’. 

Die plaats van Marnix als verbinder is ook te karakteriseren als ‘veelzijdig’, in die zin dat Marnix 

actualiteiten deelde, duidingen daarbij gaf, aanbevelingen formuleerde en ook via persoonlijke 

gesprekken betrokken was bij de zaken van grensoverstijgende reikwijdte. In deze scriptie is 

aangetoond dat het perspectief van het (officiële) eerherstel te eng is. Daarmee wordt niet gesteld dat 

de opdracht tot het vertalen van de Bijbel én de financiële vergoeding die Marnix van de Staten kreeg, 

niet belangrijk voor hem zouden zijn geweest. Wel kan op basis van deze scriptie gesteld worden dat 

Marnix na 1585 niet zonder meer beschouwd kan worden als ‘gedegradeerd’. Evenmin kan gesteld 

worden dat met ingang van 1590 Marnix weer terugkeert in het politieke en diplomatieke veld. Zowel 

vóór als na 1590 was hij daarop actief. Tegelijkertijd was er zowel vóór als na 1590 sprake van een 

zekere (ook fysieke) afstand tot het hart van de politiek en diplomatie. Er is in zekere zin sprake 

geweest van een afwisseling tussen betrokkenheid en afstand. 

 

Zoals reeds eerder is gesteld, is met deze scriptie het laatste woord over Marnix als schakel in het 

internationaal protestantisme zeker niet gezegd. Er blijven vragen openstaan, die niet (goed) 

beantwoord kunnen worden zonder verder bronnenonderzoek. Daarbij kan bijvoorbeeld aandacht 

worden besteed aan de mate waarin Marnix werkelijk werd tegengewerkt binnen en buiten de 

Provinciën. Alleen het feit dat Marnix zelf meende dat dat gebeurde, is geen afdoend bewijs daarvoor. 

Ook Marnix’ verhouding tot de Zeeuwse en de Generale Staten kan verder worden onderzocht. Zoals 

bleek, toonden de Zeeuwse Staten ook vóór 1590 al vertrouwen in Marnix. De besluitvorming tot het 
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zenden van Marnix in 1590 bleef in deze thesis echter onderbelicht. Een interessante vraag, die wel 

veel zoekwerk zou vragen, is hoe Marnix in met name Engelse en Franse politieke en diplomatieke 

milieus werd gewaardeerd. Het is zeker dat Marnix, onder meer tijdens zijn reis in 1590, verschillende 

contacten met dergelijke mensen had. Daarbij is met name ook de connectie tussen Marnix en 

Duplessis interessant. Mede vanwege de weinige (bewaarde) brieven tussen die twee personen, werd 

op die connectie slechts kort ingegaan, terwijl beiden veel gemeenschappelijk gehad lijken te hebben. 

Een laatste onderzoekspiste is Marnix’ missie naar Orange. Ook die kwam slechts beknopt ter sprake, 

terwijl verder archiefonderzoek, ook in Frankrijk, er meer licht op zou kunnen werpen. Al met al blijkt 

dat deze scriptie maar één stap is op de weg van hernieuwd Marnix-onderzoek.  
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