
Achtergronden van de Unie van Utrecht 

A. van Hulzen 

Het wonderjaar 1566 

Voor de stad Utrecht was het jaar 1566 geen rustig jaar geweest. Op 24 augus
tus en volgende dagen was er in de parochiekerken en in de kloosters van de 
Minrebroeders en Predikheren gebroken en vernield. Om erger te voorkomen 
besloot de Raad van Utrecht, die op 27 augustus in spoedzitting bijeenkwam 
met enkele leden van het Hof, de geestelijkheid en de ridderschap, om een 
voorlopig accoord met de calvinisten te sluiten 1); Men hoopte door de Jaco-
bikerk aan de calvinisten af te staan de rust en orde in de stad te herstellen. 
Weldra trad het stadsbestuur echter weer krachtig op; toen de landvoogdes 
Margaretha van Parma meedeelde het accoord van 27 augustus niet te erken
nen, gaf de Raad van Utrecht de calvinisten het bevel de Jacobikerk te ontrui
men. Katholieke burgers namen nu weer bezit van deze kerk, waarna zij met 
groter blijscappe, nae voorgaende luydinge van de grote clocke, gezongen hebben 
Te deum laudamus. De aangerichte schade werd zo goed mogelijk hersteld en 
de calvinisten hielden voortaan weer hun godsdienstoefeningen buiten de stad 
nu hier, nu daer in 't velt. 

Daarna trachtte Hendrik van Brederode, heer van Vianen, invloed in Utrecht 
uit te oefenen en de calvinisten te steunen. De prins van Oranje drong er als 
stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht tevergeefs op aan, om Brede
rode als zijn plaatsvervanger in Utrecht erkend te krijgen 2). 
Van 19 oktober tot 15 december 1566 was de prins van Oranje in Utrecht. Het 
stadsbestuur en de Staten zagen vol argwaan de goede verstandhouding van 
de prins met Brederode. De prins wilde de orde en rust in de stad herstellen 
en ontwierp een accoord, waarbij aan de calvinisten een plaats buiten de stad 
werd aangewezen, om hun godsdienstoefeningen te houden. De Staten wei
gerden echter dit accoord goed te keuren. Vooral de geestelijken wilden niet 
dat de calvinisten, al was het dan buiten de stad, openlijk hun godsdienst 
zouden uitoefenen. Jacob Cuynretorff, kanunnik van Oud-Munster, deelde 
mee, dat de prins, ontstemd over deze houding van de geestelijkheid, opmerk
te, dat zoe verre die van de geestelijckheit nyet en wilde accorderen in 't geconci-

1 ) A. van Hulzen, Utrecht in 1566 en 1567, 1932, 43 e.v. 
2) A. van Hulzen, Utrecht, 51 e.v. 
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pierden accordt, zij wel oerzaecke zoude wezen van de destructie van de geheele 
geestelickheyt van deze landen 3). 
Ook de Raad weigerde het ontwerp-accoord van Oranje af te kondigen en 
toen bleef als enige uitweg over, dat de prins op eigen gezag op 28 november 
een ordonnantie van het stadhuis liet aflezen. Deze ordonnantie was ingesteld 
op wederzijdse verdraagzaamheid: Een van de artikelen luidde, dat d'eene 
noch d'andere partije niet en sal moghen ter saecken van der Religiën eenigh over
last malkanderen aendoen, injuriën ofte invecturen aenseggen 4). Aan de calvinis
ten werd toegestaan buiten de stad te preken waartoe op 12 december een 
plaats even buiten de Wittevrouwenpoort werd toegewezen. Deze plaats werd 
met zand opgehoogd en stond weldra als de Zandkerk bekend 5). 
Op 15 december vertrok de prins uit de stad, maar het bleef daar onrustig. Uit 
allerlei Nederlandse gewesten, zowel uit Holland en Friesland als uit Artesië 
en Henegouwen kwamen afgevaardigden naar Vianen, om met Brederode te 
onderhandelen 6). Deze trad steeds meer op als leider van het gewapende ver
zet. De prins was Brederode goed gezind en liet oogluikend toe, dat edelen in 
naam van Brederode in zijn provincies troepen wierven. 
De Staten van Utrecht werden ongerust en zonden nu op 22 februari 1567 
Wouter van Coudenoort, kanunnik van St. Pieter, naar de landvoogdes om 
toestemming te vragen voor het werven van twee vendels en tevens om een 
hooft ende capitain naar Utrecht te zenden, die daar de leiding in handen kon 
nemen 7). Margaretha, die de houding van de prins hoogst verdacht vond, 
willigde aanstonds dit verzoek in en gaf op 23 februari de edelman Megen 
bevel met zijn troepen Utrecht te bezetten. Aan de Raad van Utrecht deelde 
de landvoogdes mee, dat Megen naar Utrecht kwam gemerckt dat onse neve, de 
prince van Oranien, absent is vandaer ende oyck dat hy soe gheen luyden aen de 
hant en heeft om te versiene ter bewarnisse der stad van Utrecht 8). 
Op 27 februari nam Megen zijn intrek in het Catharijneconvent te Utrecht en 
de volgende dag trokken tien vendels de stad binnen. Het sprak van zelf, dat 
de calvinisten er niet meer aan konden denken hun godsdienstoefeningen 
buiten de Wittevrouwenpoort te houden 9). 

De door Brederode aangeworven troepen werden verslagen en verliepen. De 
prins vertrok in april naar de Dillenburg en ook Brederode week diezelfde 
maand uit naar het Duitse rijk. De rust scheen in Utrecht hersteld en een 
schoolmeester van de St. Hieronymusschool konstateerde: Alsus en hebben wij, 
god danck, noyt beter niet gehadt, dan nu 10). 

3) Kronijk van het Historisch Genootschap, XIV, 261. 
4) P. Bor, De S'ederlandsche Historiën. Amsterdam 1679, boek II. 106, art. 6. 
Invecturen of invectiven: scheldwoorden. 
5) De Utrechtsche Kroniek. Bijdragen en Mededelineen van het Historisch Genootschap XXV 
47-48. 
6) J. W. te Water, Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche edelen, IV 
1796,326-328. 
7) Utrechtsche Kroniek, 52-53. 
8) Kron. Hist. Gen. XVI, 102; de datering van de brief 23 febr. 1566 is daar overgenomen (101): 
het is echter Brabantse stijl en dus wordt er 23 febr. 1567 mee bedoeld. 
9) A. van Hulzen. Utrecht, 106 noot 5. 
10) G. van Hasselt, Stukken voor de Vadert. Hist. I. 158: hier is afgedrukt een brief van Meester 
Dirck van der Gouda, schoolmeester van de St. Hieronymusschool te Utrecht. 
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Conflikt met Alva 

De schoolmeester van de Hieronymusschool was ook maar een profeet, die 
brood at. In plaats van een periode van voorspoed en rust brak nu juist een 
tijd van rampspoed en onrust voor het Sticht aan. Alva, die in 1567 met zijn 
leger de Nederlanden binnentrok, wilde dat de Spaanse koning niet langer 
financieel afhankelijk zou zijn van de toestemming van de Staten-Generaal 
voor de gevraagde beden. Hij stelde daarom de heffing van vaste belastingen 
voor, namelijk van een 10e penning bij de verkoop van roerende en van een 
20e penning bij de verkoop van onroerende goederen. Nadat Utrecht bleef 
weigeren zijn toestemming voor deze belastingen te geven, werden op 14 juli 
1570 stad en provincie van al hun voorrechten beroofd. 
De Utrechtse burgers kregen geducht te lijden van de Spaanse troepen, die 
voor straf bij hen ingekwartierd werden en die zich gedroegen als off hen de 
stadt tot een rooff gegegeven ware geweest. Nog net op tijd werd begin april 1572 
voorkomen, dat muitende Spaanse soldaten de stad gingen plunderen. Hoe
wel de meeste burgers de geuzen, die op 1 april 1572 bij verrassing Den Briel 
bezet hadden, niet goed gezind waren, treurden zij hierover niet. De inname 
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van Den Briel door de geuzen had immers tot gevolg, dat de meeste Spaanse 
troepen uit Utrecht wegtrokken, om de geuzen uit Den Briel te verdrijven 11 ). 
Tegen de verwachting in hielden de geuzen in Den Briel stand en zij kregen de 
volgende maanden ook de meeste steden in Holland en Zeeland in hun macht, 
terwijl de opstand zich zelfs al over andere Nederlandse gewesten ging uitbrei
den. Slechts enkele steden in Holland en Zeeland, zoals Amsterdam, Middel
burg en Goes, bleven trouw aan koning en landvoogd en weigerden de prins 
van Oranje, die na de dood van Brederode in 1568 openlijk als leider van het 
gewapende verzet optrad, weer als hun stadhouder te erkennen. Alva wist 
echter de opstand buiten Holland en Zeeland neer te slaan. Het Spaanse leger 
trok nu Holland binnen en sloeg het beleg om Haarlem. Utrecht kreeg als 
grensgewest alle ellende van de oorlog te verduren. Toen Haarlem zich einde
lijk in juli 1573 aan de Spanjaarden overgaf, werd er in Utrecht feest ge
vierd 12). Men hoopte dat de geuzenopstand in Holland en Zeeland spoedig 
zou worden neergeslagen en er eindelijk weer rust en vrede zouden komen. 
De Utrechtse magistraat bleef trouw aan koning en landvoogd en toen de 
tijding kwam, dat de geuzenvloot op 3 oktober 1574 Leiden ontzet had, deelde 
zij mee er vast op te vertrouwen, dat Zijne Majesteit de koning met Gods hulp 
op den duur toch de rebellen zou overwinnen 13). 

Maar al bleef de Utrechtse regering ook nog zo loyaal, de muitende Spaanse 
troepen maakten geen onderscheid tussen loyale en opstandige Nederlanders. 
In 1574 dreigden opnieuw Spaanse muiters zich schadeloos te stellen voor hun 
achterstallige soldij door in Utrecht te plunderen. Een aanval van deze mui
ters op de stad werd echter afgeslagen 14). Maar in 1576 brak opnieuw een 
muiterij uit onder de Spaanse troepen. Requesens, die in 1573 Alva als land
voogd was opgevolgd, had zelf al geen muiterijen kunnen voorkomen en het 
gevaar werd des te groter toen hij in 1576 kwam te overlijden en er voorlopig 
geen opvolger in de Nederlanden was, om de muiters weer tot gehoorzaam
heid te brengen. 

De Pacificatie van Gent 

De muitende Spaanse benden trokken plunderend en rovend door Brabant en 
Vlaanderen; ook de gewesten, die trouw wilden blijven aan koning en katho
lieke kerk, wilden zich niet weerloos door de Spaanse benden laten leegroven 
en de afgevaardigden uit de meeste van die 15 gewesten kwamen bijeen in een 
te Brussel samengeroepen Staten-Generaal, om zich gezamenlijk te weer te 
stellen. De Staten van Utrecht zonden als hun afgevaardigden Engelbert van 
Bruhesen namens de geestelijkheid, Henrick van Abcoude van Meerten, 
Heer van Essesteyn namens de ridderschap en burgemeester van Utrecht Jan 
Taets van Amerongen namens de Utrechtse steden naar Brussel 15), maar 

11 ) A. Le Cosquino de Bussy. Het omslaan der satisfactie van Utrecht. 1910, 15. 
12) ,/../. Doelt van Flensburg. Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van 
Lirecht. 1839. II. 124-125. 
]}) G. A. U. Der stat daghelix hoec. 1572-1575. Archief 1-13, 86. 
14) Vredenhurggekraakt. Gemeentel. Archiefdienst Utrecht 1977. 25 en 27. 
15) P. Bondam. Verzameling van onuitgegeven stukken. I, 1779. 78 noot. 
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droegen hen op niets te ondernemen, dat zou kunnen aantasten doude Catho-
Ivcque Roomsche religie noch de hoocheyt der selver Majesteyt ofte yet te verande
ren in dezelffde Catholycque Roomsche religie en in de onderdanicheyt, die men 
sijne Majesteyt schuldich is. Utrecht was, althans voorlopig, het enige gewest 
ten noorden van de grote rivieren dat aan de beraadslagingen te Brussel deel
nam. 
Het doel van de katholieke gewesten was, om eindelijk met Holland en Zee
land te komen tot eene vaste ende onverhrekelicke vrintscap ende vrede en om 
dan gezamenljk uuyte landen te verdryven ende daerenhuyten te houden die Spaen-
sche soldaten ende andere uuytheemsche ende vrempde. 
Toen steeds meer Spaanse troepen met de muiters gemene zaak maakten, kon 
men geen onderscheid meer maken tussen muiters en andere Spaanse troe
pen. Op 28 oktober kwamen de afgevaardigden van de katholieke gewesten 
met die van Holland en Zeeland in Gent tot overeenstemming, om gezamen
lijk door het uitdrijven van de Spaanse troepen de Nederlanden te pacifi
ceren, tot vrede te brengen. Deze Pacificatie van Gent was dus feitelijk reeds 
.tot stand gekomen, toen de Spaanse troepen op 4 november door het plunde
ren en moorden in Antwerpen, de zogenaamde Spaanse furie, de haat tegen 
hem te feller deden oplaaien 16). Op 8 november werd de Pacificatie in Gent 
plechtig ondertekend. Deze Pacificatie was geen bond tussen de noordelijke 
en zuidelijke Nederlanden, maar tussen Holland en Zeeland aan de ene kant 
en de meeste van de overige gewesten aan de andere kant. De oplossing van 
de netelige godsdienstkwestie werd naar de toekomst verschoven. Voorlopig 
zou men deze zaak laten zoals ze nu eenmaal geworden was, dat wil zeggen in 
Holland en Zeeland, waar de openlijke uitoefening van de katholieke gods
dienst tijdens de opstand verboden was, zouden alleen de calvinisten, in de 
andere gewesten alleen de katholieken hun godsdienst openlijk mogen uitoe
fenen. In de katholieke gewesten zouden echter alle plakkaten tegen de ket
ters geschorst worden. Holland en Zeeland zouden van hun kant niets doen, 
om in de andere gewesten de uitoefening van de katholieke godsdienst te 
bemoeilijken. De steden in Holland en Zeeland, die nog niet of niet meer de 
prins van Oranje als hun stadhouder erkenden, konden volgens artikel 7 van 
de Pacificatie een satisfactieverdrag met de prins sluiten. Zij konden hem dan 
weer als hun stadhouder erkennen, als deze hen op zekere punten satisfactie 
of voldoening zou geven 't sy ten opsiene van de exercitie van de Religie ofte 
anderssins, opdat de Provintien niet gedememhreerl en worden ende om alle twist 
ende tweedragt te schouwen 17). 

Holland wil een verbond met Utrecht 

In Utrecht waren veel katholieken die, evenals in de andere katholieke gewes
ten, steeds meer anti-Spaans geworden waren. Zij wensten niets liever, dan 
dat de Spaanse troepen zo spoedig mogelijk uit de Nederlanden zouden ver
trekken. Zij stonden echter wantrouwend tegenover Oranje en de opstandige 
gewesten. 

16) Opstand en Pacificatie in de Lage Landen, 1976, 25. 
17) Opstanden Pacificatie, 79 cv . 
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Op 25 april 1 576 had Holland te Delft reeds een nadere unie met Zeeland ge
sloten, om nauwer samen te werken in de gemeenschappelijke strijd tegen de 
Spaanse troepen. De Utrechtse katholieken wilden echter niet al te nauw met 
Holland en Zeeland samenwerken. De Staten van Holland wensten evenwel 
juist uit hun isolement verlost te worden en zich nauwer met Utrecht en 
andere naburige gewesten te verbinden. 
In 1573 had de waarnemend stadhouder Noircarmes de stad Utrecht in acht 
wijken verdeeld. In iedere wijk moest een burgervendel voorde orde en rust 
zorg dragen. De hoplieden, de hoofdmannen van de burgervendels, traden 
dikwijls op als vertegenwoordigers van de burgerij. De Staten van Holland 
zochten vooral steun bij de burgers. Zij schreven op 3 augustus 1576 aan de 
hoplieden en burgerij van Utrecht, om een onverbrekelijk verbond te sluiten 
tot uitdrijving van de Spaanse troepen en tot handhaving van 's lands vrijhe
den 18). 
Deze brief werd heimelijk in de stad gebracht door een Utrechtse burger 
Dirck van Sypestein. Men was echter bevreesd, dat de Spaanse commandant 
van het kasteel Vredenburg een nauwe samenwerking met Holland kwalijk 
zou nemen. Daarom bleef deze brief van de Hollandse Staten dan ook onbe
antwoord. Op 3 oktober van hetzelfde jaar richtten de Staten van Holland 
zich opnieuw tot de burgerhoplieden, om een nauwe bond te sluiten. Deze 
brief werd door een trommelslager bij de Tolsteegpoort afgegeven. De bur
gerhoplieden durfden echter nog niet zelfstandig op te treden en gaven de 
brief ongeopend door aan de magistraat. Deze liet de trommelslager, zonder 
hem een antwoord waardig te keuren, onder bedreiging wegsturen. Maar nu 
deelde Van Sypestein aan de burgers mee, dat de Staten van Holland in deze 
brief hun hulp hadden aangeboden tegen het Spaanse garnizoen van Vreden
burg. Vele burgers gaven thans als hun mening te kennen dat men deze steun 
niet moest afslaan, omdat men zo spoedig mogelijk van het Spaanse garnizoen 
van Vredenburg verlost wilde worden 19). 

Men bleef in Holland streven naar een nauwere vereniging met de naburige 
gewesten. Zo werd door de Hollandse Staten op 4 oktober 1576 een aantal 
afgevaardigden benoemd om naar Gouda te gaan en aldaar met die van Amster
dam en Utrecht, mitsgaders met die van Gelderlanden andere Steden ofte Plaatzen 
in communicatie te treeden, en met dezelve te handelen en negotieeren, en voorts 
alle goede devoir en naarstigheid te doen. en de bekwaamste middelen te gebrui
ken, dat dezelve Staten en Landen met ons vereenigd mogen worden 20). 
Eind november hadden er weer besprekingen plaats tussen enkele afgevaar
digden van de Staten van Holland en Gelderland in Zaltbommel over een 
nadere unie. De Staten van Utrecht wilden wel eens nader geïnformeerd wor
den over al die onderhandelingen en begin december kwamen afgevaardigden 
van de Utrechtse Staten met een verzegelde geloofsbrief van 4 december in 
Gelderland, om te vragen hoe het stond met al die besprekingen, die plaats 
hadden gevonden tussen Gelderland. Overijssel. Groningen. Friesland en 

IS) De Bussy, 22. 
19) De Bussy, 23-24. 
20) Bondam. I. noot bij hl/. 55-56. 
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Holland. Aan de Utrechtse afgevaardigden werd echter geantwoord, dat de 
Staten van Gelderland geen andere band hadden dan die met de Staten-
Generaal21). Ondanks alle besprekingen voelden de Gelderse Staten nog 
niets voor een nadere unie met Holland. Hoewel een dergelijke unie niet be
doeld was als een ondermijning van de Pacificatie, zagen de Gelderse Staten 
er toch een gevaar in voor de Generale Unie. 

Het kasteel Vredenburg 

Intussen was de spanning in Utrecht toegenomen. D'Avila, de commandant 
van Vredenburg, had een dreigende houding aangenomen tegen de stad. Op
nieuw boden de Staten van Holland, thans op 24 november, hun hulp aan 
tegen het Spaanse garnizoen. De Utrechtse magistraat begreep dat men in 
deze kritieke dagen Holland niet tegen het hoofd moest stoten en hij bedankte 
nu de Hollandse Staten voor hun vriendelijke gezindheid, maar deelde mee, 
dat Utrecht zich bij de Staten-Generaal had aangesloten en van hen hulp 
tegen het kasteel verwachtte 22). 
Toen de toestand steeds meer gespannen werd, richtten de Staten van Utrecht 
zich vervolgens met een verzoek tot de Staten van Holland om toezending van 
geschut en munitie. De Hollandse Staten zagen nu een kans hun invloed in het 
Sticht uit te breiden en zij deelden mee, dat het geschut en munitie alleen 
onder geleide van Hollandse troepen naar het Sticht konden worden gezon
den. Hiervoor schrokken de Staten van Utrecht nu toch weer terug 23). Zelfs 
de Pacificatie van Gent was in Utrecht nog niet eens officieel bekend gemaakt 
om de commandant van Vredenburg niet al te zeer tegen zich in het harnas te 
jagen. Maar deze was intussen toch al tot de strijd besloten en op 21 december 
1576 begon het Spaanse garnizoen van Vredenburg de strijd tegen de Utrecht
se burgerij 24). De afkeer van de Spaanse troepen nam nu natuurlijk nog weer 
sterk toe. Op 24 december werd de Pacificatie van Gent openlijk in de stad 
bekend gemaakt tot grote vreugde van de burgerij. 

Bossu 

Na het vertrek van de prins van Oranje in 1567 naar het Duitse rijk was de 
Zuidnederlandse edelman Bossu namens Filips II aangesteld tot stadhouder 
over Holland, Zeeland en Utrecht. Toen deze op 12 oktober 1573 door de 
Geuzen in de slag op de Zuiderzee gevangen was genomen, werd Noircarmes 
tot waarnemend stadhouder benoemd en na zijn dood in 1574 Gillis van Bar-
laimont, Heer van Hierges. Deze laatste was echter dikwijls afwezig. Omdat 
Utrecht in de strijd tegen het Spaanse garnizoen van Vredenburg een krach
tige leider nodig had, zonden de Staten-Generaal Bossu naar Utrecht. Deze 
was na de Pacificatie van Gent weer in vrijheid gesteld en nam nu aan de kant 
van de Staten-Generaal deel aan de strijd tegen de Spaanse troepen. Vele 

21) P. Bondam. 1.271. 
22) De Bussy, 26-27. 
23) De Bussy, 29-30. 
24) Vredenburg gekraakt, 30 e.v. 
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Utrechters zagen in hem weer hun rechtmatige stadhouder. Hierdoor gerug-
gesteund droegen de Staten van Utrecht in hun schrijven van 4 december 1576 
dan ook aan hun afgevaardigden te Brussel op om Bossu allereerst geluk te 
wensen met zijn invrijheidstelling en verder om te informeren offzyne Genade, 
onzen Gouverneur zal blijven, ofte deselve cortelick hier zal commen, ende wat 
troost ende bystant ons luyden van zyne Genade staet te verwachten. Omdat zij ver
wachtten dat Hierges wel niet meer terug zou komen, moesten de afgevaar
digden, als Bossu het stadhouderschap over Utrecht niet meer zou waarne
men, er op aandringen, dat wy alhier mitten eersten van een ander gouverneur ofte 
Stadthouder ver sien mogen worden 25). 
Natuurlijk werd Utrecht in de strijd tegen het Spaane garnizoen van Vreden-
burg meer afhankelijk van de militaire steun van de prins en zijn geuzen in 
Holland en Zeeland. Zo werden op 26 december thien Stucken groff geschut 
met scharp van Holland naar Utrecht gezonden 26). De Staten van Utrecht 
zonden dan ook twee afgevaardigden naar de prins, om hem zeer hoochlyc (te) 
bedancken van de groote faveur ende assistentie, die zijne Excellentie den Staten 
van Utrecht bewezen heeft in 't toeschicken van geschut, poeder ende scherp, 
dienende tot het innemen van den Casteele van Vredenborch 27). 
Intussen kwam Bossu in Utrecht om de leiding van het beleg van het kasteel 
Vredenburg op zich te nemen en op 11 februari 1577 trok het Spaanse garni-

25) Bondam 1.223-224. 
26) P. Bondam. 1.290. 
27) P. Bondam. 1.327. 
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zoen uit het kasteel Vredenburg weg. De Staten van Utrecht hadden nu Bossu 
het liefst weer terug als hun stadhouder en zonden dan ook een brief naar hun 
afgevaardigde Floris Thin in Brussel, om te bewerken, dat de Raad van State, 
die zolang de nieuwe landvoogd Don Juan nog niet was ingehuldigd, de land-
voogdij over de Nederlanden waarnam, aan Bossu zou vragen het stadhouder
schap over Utrecht weer op zich te nemen. Op 24 februari drongen de Staten 
van Utrecht er opnieuw bij hun afgevaardigden Floris Thin en Floris Heer-
male op aan de Raad van State te verzoeken Bossu over te halen het stadhou
derschap over Utrecht waar te nemen 28). Maar al was deze brief namens de 
Staten van Utrecht verzonden, er was geen volledige Statenvergadering ge
weest, die tot het sturen van deze brief besloten had. De laatste februari 
zond het stadsbestuur van Utrecht dan ook een brief aan de Utrechtse 
afgevaardigden in Brussel waarin het klaagde, dat men in Utrecht niet meer 
wist wie er nu eigenlijk stadhouder was 29). Hierges zou wel niet meer terug
keren en Bossu scheen te weigeren weer als stadhouder op te treden waer door 
wy tot eenen rooff ende prijs schijnen gegeven te wesen. Het stadsbestuur droeg de 
Utrechtse afgevaardigden op aan de Raad van State en aan de Staten-Gene-
raal te vragen men wy alhier voor onzen Stadthouder sullen kennen ende houden, 
terwijl het tevens meedeelde, dat de afgevaardigden geen acht moesten slaan 
op een brief, zogenaamd door de Staten van Utrecht verzonden, waarin ge
vraagd werd Bossu weer als stadhouder terug te krijgen, want het stadsbestuur 
was bij het opstellen van deze brief niet gekend geweest. Liever zag het Wil
lem van Oranje als stadhouder aangesteld, ook al sprak het zich niet openblijk 
in die zin uit. De gebeurtenissen van de laatste tijd hadden de invloed van de 
prins in de stad doen toenemen. Een van zijn felste tegenstanders, de Dom
deken en voorzitter van de Utrechtste Staten Johannes van Bruhesen, achtte 
zich niet langer veilig in de stad Utrecht en week op 2 maart 1577 uit naar 
Amersfoort tot teleurstelling van Bossu en van vele Utrechtse katholie
ken 30). In zijn plaats nam nu sinds 4 maart de vice-deken van het Domkapit
tel, Ausonius van Galama, het voorzitterschap van de Utrechtse Staten waar. 

Het Eeuwig Edikt 

Don Juan, de opvolger van Requesens, was op 3 november 1576 in Luxem
burg aangekomen Na langdurige onderhandelingen met de Staten-Generaal 
stemde hij erin toe dat de Spaanse troepen de Nederlanden zouden verlaten. 
De katholieke gewesten stemden er van hun kant mee in, dat de katholieke 
godsdienst en toutes choses et partout zou worden uitgeoefend 31). Het Eeuwig 
Edikt was de katholieke uitleg van de Pacificatie van Gent. Op 12 februari 
1577 werd dit Edikt door DonJuan getekend en op zondag 17 februari te Brus
sel in tegenwoordigheid van de Raad van State en de Staten-Generaal plech
tig afgekondigd. De Staten-Generaal beloofden Don Juan als landvoogd te 
erkennen en in te huldigen als de Spaanse troepen uit de Nederlanden ver-

28) P. Bondam, II, 155-159. 
29) P. Bondam. II, 160-170. 
30) De Bussy. 122 e.v. 
31) H. F. M. Huybers. Don Juan van Oostenrijk. II, 1914. 272. 
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trokken waren. Natuurlijk tekenden de prins en Holland en Zeeland het niet 
en de beide zeegewesten riepen hun afgevaardigden uit de Staten-Generaal 
terug. Intussen vertrokken in april de Spaanse troepen uit de Nederlandse ge
westen. Don Juan deed nu op 12 mei als de nieuwe landvoogd zijn intocht in 
Brussel. De Staten-Generaal erkenden hem thans als landvoogd al was hun 
besluit tot zijn erkenning slechts met een kleine meerderheid genomen 32). 

Oranje en Utrecht 

Het was te verwachten dat de nieuwe landvoogd Holland en Zeeland door 
overreding en zo nodig met geweld zou trachten over te halen hun verzet te 
staken waerom de prince van Orangien, Staten van Holland en Zeeland voor hen 
namen fzich voornamen) met alle manieren daer na te arbeiden, by aldien daer 
krijg viel, deselve op eens anders bodem te mogen houden, ook mede om vrunden in 
Vriesland, Overyssel, Gelderland en elders te maken, en eenig verbond tot hun ver-
sekertheid, waert doenlyc, te besluiten en de Provincie van Utrecht als begrepen in 
de commissie van den Prince, onder zijn gouvernement te brengen 33). 
De prins had intussen al afgevaardigden naar Groningen en Friesland gezon
den om over een nadere unie te beraadslagen en op 26 maart 1577 spraken de 
Staten van de Groninger Ommelanden zich reeds uit voor een nadere unie 
met naburige gewesten zoals Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. 
Men zou ook informeren wanneer de Gelderse landdag bijeenkwam, om daar 
een afgevaardigde heen te sturen. De prins richtte zich vooral tot de noorde
lijke gewesten, omdat deze achter de grote rivieren strategisch een eenheid 
vormden. Op 16 januari 1577 was al een memorie opgesteld voor een samen
komst van de vier Gelderse kwartieren, om daar o.a. te beraadslagen of niet 
raetsam (was) met de Naebuerlanden und andere, goede correspondentie te holden, 
und de een den anderen te helpen, in de aenliggende nooden, een ieder nae syne 
gelegentheit, hulp ende bystant te bewysen tot welvaert van den Lande, voorbeholt-
lyc altyt syne Majesteits hoocheit ende gerechticheit 34). 

Van zijn kant wilde de prins vooral een nauwe samenwerking met Gelderland. 
Dit gewest was immers een propugnaculum, een voorburcht, voor Holland. 
De prins zond begin februari de ontvanger-generaal van Holland, Jacob Muys 
van Holy, naar de Gelderse Staten 35). In zijn instructie drukte de prins de 
vrees uit, dat enkele gewesten onder tdecsel ende schijn van behoorlycke gehoor-
saemheyt van den coninck als van de catholysche roomsche religie het verbond 
met de andere gewesten zouden verbreken. Daarom moest Muys aan de 
Staten van Gelderland voorstellen boeven het verbondt metten generalen staeten 
aengegaen, een goede vaste alliantie ende verbontenisse int particulier te maecken, 
ende met die van Hollant ende Zeelant; daertoe synefurstlijcke genade vermeenens 
sijn, dat sich die van Utrecht, Vriesland ende Groningen nyet weygerich (sullen) 
laeten vinden by te voegen. 

32) Over het Eeuwig Edikt zie H. F. M. Huybers. II, 246-282. 
33) P. Bor, boek X, 775-776. 
34) P. Bondam II, 71-72. 
35) J. A .C . Trosée. Hist. Stud., 1924,247. 

P. Bor. boek XIII, 17. 
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Op 2 maart drong de prins er bij de Staten van Holland op aan Gelderland alle 
mogelijke hulp en bijstand te verlenen aenmerckende dat van de conservatie des 
voorsz. Landts Gehe de welvaert van Hollandt genoech is dependerende 36). 
De prins zond de landsadvokaat van Holland Paulus Buys naar Utrecht, waar 
hij op 12 maart de Statenvergadering toesprak 37). Hij deed het voorkomen, 
alsof artikel 7 van de Pacificatie van Gent niet alleen sloeg op de steden van 
Holland en Zeeland, die de prins nog niet of niet meer als stadhouder erken
den, maar ook op het gewest Utrecht, waarover de prins immers tot 1567 stad
houder geweest was. Ook dit gewest kon nu, aldus Buys, satisfactie aan de 
prins vragen. Niemand behoefde hiertegen om godsdienstige redenen be
zwaar te maken, want de prins was niet van plan de uitoefening van de katho
lieke godsdienst tegen te gaan. Wel had het kapittel van Oud-Munster enkele 
dagen tevoren zijn voorkeur te kennen gegeven voor Bossu als stadhouder en 
bleef het kapittel van St. Marie huiverig voor een te grote invloed van de prins 
van Oranje, maar het kapittel van St. Jan sprak zich op 11 maart onder leiding 
van de prinsgezinde deken Adriaan van Zuylen uit voor een satisfactieverdrag 
met de prins 38). Na de toespraak van Buys spraken zich eveneens de kapit
tels van de Dom en van St. Pieter hierover uit. Op 15 en 16 maart droegen de 
Staten van Utrecht dan ook aan een commissie op met Buys een satisfactie
verdrag te ontwerpen 39). 

Deze commissie zette er vaart achter; enkele dagen later was het ontwerp ge
reed en door de Staten goedgekeurd. De voorstanders van de prins betuigden, 
dat men nu nog een voordelig satisfactieverdrag kon sluiten. Als men weiger
de zou Utrecht later in een ongunstiger verdrag moeten berusten. Maar de 
Staten van Utrecht wilden toch niet handelen buiten de Raad van State om; 
zolang de nieuwe landvoogd nog niet was ingehuldigd, had de Raad van State 
officieel nog de regering over de Nederlanden in handen. Daarom deelden de 
Staten op 3 mei mee, dat zij wel tevreden zyn zynder Excellentie te ontfangen voir 
haerluyder Gouverneur, mits hebbende satisfactie, maar op voorwaarde, dat de 
Raad van State en de Staten-Generaal dit zouden goedkeuren 40). Omdat de 
Raad van State ontkende dat de prins nog aanspraak op het stadhouderschap 
over Utrecht kon doen gelden, kwam het besluit van de Utrechtse Staten ten
slotte toch neer op een weigering de prins als stadhouder te erkennen. 

Toenadering van de prins tot Utrecht 

Intussen was Don Juan op 12 mei 1577 door alle katholieke gewesten als land
voogd erkend. Thans stond hij voor zijn moeilijkste taak, namelijk de prins 
met Holland en Zeeland over te halen hun verzet te staken. In Geertruiden-
berg zouden de onderhandelingen van de afgevaardigden van de landvoogd 
met die van de prins en zijn beide zeegewesten plaats vinden. De prins greep 
de gelegenheid aan, om Utrecht nog meer aan hem te verplichten. Op 10 mei 

36) P. Bondam. II, 183-184. 
37) P. Bondam, II. 186-187. 
38) P. Bondam. II, 185. 
39) De Bussy. 126-129. 
40) P. Bondam, 11.294-295. 
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schreef hij aan de Staten over de komende onderhandelingen te Geertruiden-
berg; hij verzekerde de Utrechtse Staten ten allen tijde de hulp, die zij zouden 
wensen, te verlenen. In Utrecht had men de laatste tijd de meeste hulp van de 
prins en zijn bondgenoten ontvangen en men begreep deze ook in de naaste 
toekomst nodig te hebben. De Staten van Utrecht zonden dan ook de kanun
nik Jacob Cuynretorff, de edelman Frederik Uyten Eng en de burgemeester 
Hendrick de Voocht naar de prins, om hem de verlangens van de Staten mee 
te delen, zodat de prins bij de onderhandelingen deze naar voren zou kunnen 
brengen. Al kon de prins bij de onderhandelingen nog niet als stadhouder van 
Utrecht optreden, toch kon hij hier al verschijnen als de persoon aan wie de 
Utrechtse Staten de behartiging van hun belangen hadden toevertrouwd 41). 
Op 25 mei hadden de afgevaardigden van de Utrechtse Staten een gesprek 
met de prins in Geertruidenberg over de besprekingen, die hij met de afge
vaardigden van Don Juan gevoerd had 42). De prins vertelde hoe hij geklaagd 
had dat zijn oudste zoon Filips Willem, die indertijd door Alva in strijd met de 
privileges van de universiteit te Leuven was opgelicht en naar Spanje gevoerd, 
nog altijd niet in vrijheid was gesteld. Toen de afgevaardigden van Don Juan 
beweerden 't selve geschiet te wesen vuyt vaderlicke liefde, die welke zyne Majes
teit tot hem ende zyne Zoen draegende was, om hem te preserveren van alle incon-
venienten had hij hen geantwoord, dat zulx nyet cost zyn, diewyle zyne Majesteit 
hem ter selver tyt balling maeckte van den Lande, hem benemende zyne eere ende 
goet. En wat het stadhouderschap over Utrecht betrof, hadden de afgevaar
digden van de landvoogd beweerd, dat de prins hier geen aanspraak meer op 
kon maken, waarop hij geantwoord had, dat hij dat volgens de Pacificatie wel 
kon doen, terwijl bovendien die van Utrecht onder zyn Gouvernement well be
geerden te wesen. 

Het was natuurlijk bekend, dat de prins nauwe betrekkingen zocht met de 
naburige gewesten. De afgevaardigden van Don Juan hadden dan ook bij hem 
geklaagd, dat hij brieven hierover geschreven had aan Gelderland, Friesland 
en Utrecht waer durch onrust zoude commen. De prins had hen echter geant
woord, dat hy nyet gescreven hadde dan dat hy well begeerden gestant te doen, 
ende alleen dienende van presentatie van goetwillige dienst tot prouffyt ende wel
varen van de Landen, ende dat hy oeck sulcx te scryven nyet achterwegen laeten 
soude, seggende, dat, tot wes tyden eenige Landen off Steden, in hun privilegiën 
vercort souden worden, dat hy heml. daerinne assistentie souden doen, om die Lan
den in hun oude fleur te brengen. De onderhandelingen te Geertruidenberg 
leverden geen enkel resultaat op. 
Het werd duidelijk dat koning en landvoogd geen gewetensvrijheid, laat staan 
godsdienstvrijheid, aan de protestanten wilden toestaan. Zo werd op 24 mei 
een eenvoudige kleermaker uit Mechelen Pieter Panis een eerlijk burger, wel 
bemint onder de burgerij en bysonder onder zijne geburen gevangen genomen en 
ter dood veroordeeld, omdat hij een protestantse preek buiten Mechelen had 
bijgewoond. Tevergeefs deed de prins van Oranje op 30 mei van uit Dordrecht 
een beroep op het stadsbestuur van Mechelen het leven van de kleermaker te 

41) De Bussy, 160-161. 
42) P. Bondam. 11,349-355. 
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sparen. Op advies van Don Juan, die in Mechelen was, werd Pieter Panis op 
15 juni onthoofd tot groot miscontentement van veel Borgeren en Inwoonderen en 
groote opspraak van Don Juan. De calvinisten zeiden, dat hier aen wel te sien was 
wat men van hem te verwachten hadde 43). 
De poging van Don Juan, om de prins en zijn beide gewesten op vredelieven
de wijze over te halen hun verzet te staken, was mislukt; thans wilde de land
voogd de katholieke gewesten overhalen met geweld de prins en zijn geuzen 
te dwingen hun verzet te staken. Maar de katholieke gewesten waren veel te 
blij, dat er eindelijk weer een zekere rust in de Nederlanden heerste en wilden 
in geen geval een hervatting van de strijd. 
De prins had zijn aanhangers ook buiten Holland en Zeeland, met name 
onder de burgerij. Vooral in Brussel begonnen zij zich te roeren en de Spaanse 
bedienden van Don Juan op straat lastig te vallen. De landvoogd voelde zich 
niet veilig meer en wantrouwde nu ook de katholieke gewesten. Ten einde 
raad ging hij thans over tot een staatsgreep, om zijn positie te versterken en op 
24 juli maakte hij zich onverwachts meester van de citadel van Namen, terwijl 
hij tevens trachtte enkele steden in de Zuidelijke Nederlanden in zijn macht te 
brengen. 
De prins was juist op een tocht door het Noorden van Holland in Enkhuizen 
aangekomen, toen hij bericht kreeg van de staatsgreep van Don Juan; onmid
dellijk drong hij nu weer aan op nauwe samenwerking met de naburige gewes
ten. Op 29 juli zond hij Willem van Zuylen van Nyvelt en Leonard Casenbroot 
naar Gelderland, om hierover te onderhandelen 44). De Staten van Gelder
land antwoordden echter op 5 augustus, dat zij zich wilden houden aan de 
Pacificatie van Gent. De afgevaardigden van de prins waren hierover wel wat 
teleurgesteld en zeiden verhoopt te hebben, dat het zelve absoluter zoude zyn 
geweest 45). Behalve aan Gelderland had de prins ook weer bij de andere 
naestliggende Landen en gebueren op nauwere samenwerking aangedrongen. 
Op 18 september stelde hij opnieuw aan de Gelderse Staten voor, dat zij mit 
hunne nabueren, als die van Utrecht, Overyssel ende Vrieslant goede corresponden
tie onderhouden, ende sich tsamen verenichden, om tallen tijden eikanderen te 
helpen, ende by te staen tegen alle invasien ende listige practiquen, die Don Juan 
ende andere vianden van de gemeene ruste, hen luyden souden mogen opwer
pen 46). De Staten van Gelderland gaven de 22e september aan de afgevaar
digden van de prins tot antwoord, dat ook zij wensten mit zyn Excellencie ende 
den Staten van Hollant, wie oick den Landen van Overyssel, Utrecht ende Vrieslant 
guede correspondentie te holden, ten fine die vursz. Pacificatie in allen punten mach 
werden geëffectueert 47). 

Over een nadere unie lieten zij zich niet verder uit en toen de afgevaardigden 
van de prins nog een naerder antwoirt verzochten, deelden de Gelderse Staten 
mee, dat zij ditmael geen naerder antwoirt solden kunnen geven 48). Zij wilden 

43) P. Bor. boek X, 820. 
44) P. Bondam, 111,49-50. 
45) P, Bondam, III, 103 noot b. 
46) P. Bondam, III, 260-261, 
47) P, Bondam. III, 271. 
48) P. Bondam, III, 274. 
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zich houden aan de Pacificatie van Gent. 
De burgerhoplieden in Utrecht gingen zich na de staatsgreep van Don Juan 
steeds meer beschouwen als de vertegenwoordigers van de burgerij. Op 30 juli 
leverden zij een rekest in bij de Staten van Utrecht, waarin zij erop aandron
gen, dat er nu eindelijk eens ernst gemaakt zou worden met een satisfactie
verdrag met de prins 49). Anders waren zij en de burgerij besloten die zaecke 
zelffs ter handt te nemen ende zoe te dirigeren, dat diensaengaende cor teling een 
eynde gemaect zall wezen. Ter geruststelling bij deze dreigende woorden voeg
den zij er aan toe, dat dit alles zou gebeuren mit conservatie van Gods eeren, die 
Catholycque Apostolycque Roomsche Religie, en die behoorlycke onderdanicheyt 
van Zyne Majesteit. 
Uitdrukkelijk verklaarden zij nog eens aan het slot van hun rekest, niet te zul
len gedogen, dat die oude Catholycque religie int minste geledeert (geschonden) 
ofte eenige nyeuwicheyt daer tegens gebruyct zal werden. 
Johan van Renesse en Johan de Castro, kanunniken van St. Jan, vertrouwden 
de zaak al niet meer en waren bang dat de Staten van Utrecht op den duur te 
veel zouden toegeven aan de prins en zijn geuzen. Op 1 augustus lieten zij in de 
Librarie van de Janskerk al vast hun schriftelijk protest vast leggen soe verre als 
daer yetwes geconcludeert soude mogen worden in den Capittels oft Staten, twelck 
enichsins soude mogen tenderen tot prejudicie van ons heylige Catholycque gelove 
ende Religie, oft behoorlycke onderdanicheit van Syne Majesteit 50). 
De Staten van Utrecht stelden intussen een instructie op voor hun afgevaar
digden te Brussel, gedateerd op 2 augustus. Zij moesten de Staten-Generaal 
vragen of Utrecht een satisfactieverdrag met de prins moest sluiten of niet. Op 
de 17de gaf de Raad van State, onder de druk der omstandigheden, nu einde
lijk zijn toestemming en twee dagen later stemden ook de Staten-Generaal 
hiermee in 51). Door de staatsgreep van Don Juan beschouwden velen hem 
thans als een verrader, terwijl zij de prins gingen zien als een redder in de 
nood. 

Hoezeer de sympathie voor de prins in Utrecht was toegenomen bleek, toen 
hij na een tocht door het Noorden van Holland in Woerden was aangekomen. 
De Staten van Utrecht besloten toen op 17 augustus enkele afgevaardigden 
naar Woerden te zenden, om de prins voor een bezoek aan Utrecht uit te 
nodigen 52). Wel werd hem verzocht zijn lijfwacht buiten de stad te laten. 
Men zou hem daarvoor in de plaats een vendel burgers ter beschikking stel
len. Sommigen raadden de prins aan zich toch niet zonder zijn eigen lijfwacht 
binnen Utrecht te wagen, maar de prins, hoewel hij wist, dat hij aldaer vele on
gunstige binnen hadde, die hem geen goed herte toe en droegen, verliet zich toch 
op de goedwilligheid der borgeren. Op 18 augustus hield hij met zijn gemalin 
Charlotte de Bourbon zijn intocht. Hij nam zijn intrek bij Adriaan van Zuylen, 
de deken van St. Jan, op het Janskerkhof. Bij een feestmaal gaf een rederij
kerskamer duidelijk te kennen, dat men de prins weer als stadhouder wenste: 

49) P. Bondam. III. 51-56. 
50) P. Bondam. 111,62-67. 
51) De Bussy, 184; P. Bondam, III, 152-154. 
52) P. Bondam, III, 145-146. 
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Den almachtigen God, wiens ooghen het all' deurstralen, 
Weet dat wy lang hierna hebben gesouhaiteert. 

Om u vorstelicke genade weder in te halen, 
En te bidden u excellentie hem daer toe verneert, 

(zich daartoe te vernederen) 
Dat hij over ons, als hijplach, voortaen regeert 53). 

De volgende dag wandelde de prins met enkele magistraatsleden door de stad. 
De geschiedschrijver en tijdgenoot Pieter Bor schreef hierover wat ironisch: 
elk toonde hem vlijtig en vriendlijk gunste, en niemand en hadde van den Prince ooit 
quaed ge seid 54). 

De satisfactie van Utrecht 

Toen de prins op 20 augustus vertrok, stond het vast dat hij binnenkort weer 
als stadhouder over Utrecht erkend zou worden. Op 28 september besloten de 
Staten van Utrecht Floris Thin, Floris Heermale, Frederik Uyten Eng en de 
burgerhopman Jan Jacobsz. van Leemput naar de prins af te vaardigen 55). 
De Staten hadden moeten toegeven aan de aandrang van de burgerij ook een 
van de burgerhoplieden als vertegenwoordiger van de burgers aan te wijzen. 
Deze afgevaardigden tekenden met de prins op 9 oktober 1577 het satisfactie
verdrag, waarbij de prins weer als stadhouder van Utrecht erkend werd. Op 
aanwijzing van de prins waren, er intussen in het ontwerp nog enkele wijzigin
gen aangebracht. Zo had artikel 1 oorspronkelijk geluid: 
In den eersten dat zyn Excellentie de Stadt, steden en landen van Utrecht zal belo
ven te houden, conserveren en maincteneren in de oude catholyque apostolycque 
roemsche religie als die boven menschen memorie tot noch toe aldaer geobserveert 
ende onderhouden es geweest zonder inne te brengen ofte laeten inbrengen eenige 
andere religie, nyeuwicheyden ofte veranderinge. 

Dit artikel kon natuurlijk bij de prins en zijn calvinistische aanhangers geen 
genade vinden en het werd als volgt gewijzigd: 
In den eersten, dat syn Excellentie in de Stadt, Steden en de Landen van Utrecht 
niet en sal behinderen nogte beletten, laten behinderen nog beletten die Roomsche 
Religie als die boven menschen memorie tot nog toe aldaar geobserveert ende 
onderhouden is geweest 56). 
Alle rechten van de katholieken waren gewaarborgd. Aan de niet-katholieken 
werd gewetensvrijheid, maar ook niet meer, toegestaan. 
Op 28 oktober namen de Staten van Utrecht het satisfactieverdrag, zoals het 
op 9 oktober getekend was, aan. 
De Utrechtse magistraat had de zijde van de prins van Oranje gekozen en wil
de nu alle militairen, die haar bij haar huidige politiek misschien niet voldoen-

53) DeBussy, 193. 
54) P. Bor. boek X. 831. 
55) De Bussy, 202, 
Jan Jacobsz. van Leemput was in 1573 door de waarnemend stadhouder Noircarmes tot hopman 
van een van de burgervendels benoemd; op 9 november 1577 werd hij lid van het stadsbestuur en 
hij bleef in de raad tot zijn dood in 1590. Zie hierover J. G. Riphaagen, Een standbeeld voor Tri/n 
van Leemput, Jaarboek Oud-Utrecht 1977, 98 e.v. 
56) De Bussy, 227. 
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de zouden steunen, uit de stad laten vertrekken; daarom werd op 20 novem
ber besloten, dat men alle vreemde Knechten, die onder den Grave van Megen 
ende Here van Hyerges in dienste gelegen hebben, ende binnen dese Stadt zijn, by 
trommelslach gebieden sali vuytter Stadt te gaan 57). 

Toenemende invloed van de prins 

Intussen hadden de afgevaardigden van Holland en Zeeland, die sinds fe
bruari I 577 uit de Staten-Generaal waren weggebleven, sinds 18 augustus van 

57) P. Bondam. IV. 108. 
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dat jaar hun plaatsen in die vergadering weer ingenomen. Op 13 september 
deed de prins zelfs zijn triomfantelijke intocht in Brussel. Verschillende Zuid-
nederlandse edelen, die Don Juan niet meer als landvoogd wilden erkennen, 
nodiaden nu aartshertog Niatthias broer van de Duitse keizer en neef van ^^ 
Spaanse koning, uit om over te komen en namens de koning het bewind over 
de Nederlanden te aanvaarden. Men hoopte, dat de koning erin zou berusten 
als Matthias zo lang de landvoogdij zou bekleden. 
Op 8 december 1577 werd Matthias door de Staten-Generaal als gouverneur-
generaal erkend. In Brussel waren intussen 26 personen benoemd, die belast 
werden met de verdediging van de stad; 18 van hen waren door de burgerij ge
kozen, twee uit elk gilde. Deze achttien mannen traden nu op als vertegen
woordigers van de burgerij en lieten zich gelden bij het stadsbestuur, bij de 
Staten van Brabant en zelfs bij de Staten-Generaal. Ook in Gent, Antwerpen, 
Atrecht 58) en andere steden werden dergelijke komitees van achttien- of vijf-
tienmannen gekozen, die krachtig partij kozen voor de prins van Oranje. Zij 
gingen een dergelijke rol spelen als de burgerhoplieden van Utrecht. Onder 
krachtige druk van de achttienmannen te Brussel stelden de Staten-Generaal 
de prins van Oranje zelfs aan tot luitenant-generaal van Matthias. Deze laatste 
voelde zich geheel afhankelijk van de prins en werd spottend 's prinsen griffier 
genoemd. 

Satisfactieverdragen in Holland en Zeeland 

In Holland en Zeeland nam de macht van de prins nog toe, omdat alle steden 
die hem nog niet of niet meer als stadhouder erkenden, zich bij een satisfactie
verdrag weer onder zijn gezag plaatsten. De laatste stad, die zo'n verdrag sloot 
was Amsterdam; toen de onderhandelingen tussen de Staten van Holland en 
Amsterdam stokten, zonden de Staten van Utrecht Floris Thin met enkele 
anderen om te bemiddelen en dank zij hun bemiddeling werd het satisfactie
verdrag op 8 februari 1578 getekend. Hierbij werd bepaald, dat alleen de 
katholieke godsdienst openlijk uitgeoefend mocht worden, de plakkaten 
tegen de protestanten werden echter buiten werking gesteld en niemand 
mocht om zijn geloof vervolgd worden. 
Vooral onder de uitgeweken Amsterdammers, die nu weer naar hun stad kon
den terugkeren, was de vreugde groot. De Amsterdamse ballingen in Den 
Haag riepen de Utrechtse bemiddelaars, met een tekst uit de Bergrede, toe: 
Salig zijn de vredemakers. De Staten van Holland waren niet minder erkente
lijk en nodigden de Utrechters uit op een heerlijke maaltijd in 't Hoflien op te 
merkt, waar die avond goede ciere gemaakt werd; zij vergoedden bovendien 
alle onkosten, die de Utrechtse onderhandelaars in hun herberg gemaakt had
den. En de Hollandse Staten hadden alle reden om dankbaar te zijn. Eindelijk 
maakte Amsterdam weer deel uit van Holland en namen de afgevaardigden 
van Amsterdam zitting in de Staten van Holland 59). 

58) Over de gebeurtenissen in Artesië en Henegouwen zie C. H.Th. Bussemaker, De afscheiding 
der Waakche gewesten van de Generale Unie, 2 delen, 1895 en 1896. 
59) P. Bor. boek XII, 922-926. 
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A. Mor. Portret Alex
ander Farnese, 1557. 
Galleria Nazionale, 
Parma, l detail). 

De hertog van Parma 

De Staten-Generaal hadden in december 1577 Don Juan tot vijand verklaard. 
Deze had intussen een dringende oproep gericht tot de Spaanse koning met 
het verzoek de Spaanse en Italiaanse troepen, die in april 1577 de Nederlan
den hadden verlaten, te laten terugkeren. In december trokken deze troepen 
Luxemburg binnen. In diezelfde maand kwam de hertog van Parma, de zoon 
van de vroegere landvoogdes Margaretha van Parma, in de Nederlanden, om 
als luitenant-generaal Don Juan bij te staan. Parma bleek een uitstekend veld
heer en staatsman. Onder zijn leiding trokken de troepen vanuit Namen het 
gewest Brabant binnen en op 31 januari 1578 werd het Staatse leger bij Gem-
bloers volkomen verslagen. Trots voerde Don Juan in zijn banier een kruis 
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met in het Latijn de woorden: In dit teken heb ik de Turken overwonnen, in 
dit teken zal ik de ketters overwinnen 60). 
Hij achtte zich echter nog te zwak om een aanval op Brussel te wagen. De 
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zoen hun stad uit. Ook andere plaatsen in Brabant en Henegouwen kozen de 
partij van de landvoogd. De Staten-Generaal, de prins van Oranje en Matthias 
achtten zich in Brussel niet veilig meer en verlegden hun residentie naar Ant
werpen. 
De ontevredenheid tegen de legeraanvoerders, veelal Waalse edelen, nam 
door al deze gebeurtenissen toe en velen beschuldigden hen zelfs van verraad. 
Op hun beurt waren veel edelen en geestelijken in Artesië en Henegouwen 
verontwaardigd, omdat de calvinisten zich niet meer hielden aan de Pacifica
tie van Gent. In Vlaanderen, en met name in Gent, namen de calvinisten de 
leiding in handen. Zij preekten zelfs in de kerk van de Dominicanen en de uit
oefening van de katholieke godsdienst werd daar meer en meer belemmerd. 
Trouwens ook in Holland en Zeeland werden de satisfactieverdragen niet 
langer geëerbiedigd en in de steden, waarmee deze verdragen gesloten waren, 
werd de openlijke uitoefening van de katholieke godsdienst verboden. In Am
sterdam had deze alteratie, deze verandering, plaats op 26 mei 1578. Verschei
dene katholieke magistraatsleden en geestelijken werden opgepakt en naar de 
Waag op de Dam gebracht. Vooral de Minrebroeders waren gehaat en som
migen uit het volk schreeuwden: voert se na de galg, daer zy der menige aen ge
holpen hebben 61). Toen ze dan ook uit de Waag naar de gereed liggende 
schuiten gevoerd werden, dachten zij dat hun laatste uur geslagen was.De 
oud-burgemeester Hendrik Dirkszoon dacht er net zo over en toen zijn 
trouwe dienstbode nog kwam toesnellen met twee hemden, pakte hij zijn 
schone goed niet meer aan, maar antwoordde somber: Ik zal ze niet nodig heb
ben 62). Wel werden sommige Minrebroeders holbollich of holderdebolder in 
de schuit geduwd, maar het liep toch nog beter af dan ze gevreesd hadden. Na 
een uur varen werden zij bij de Sint Anthonisdijk in de meest letterlijke zin 
aan de dijk gezet. De alteratie te Amsterdam was een onbloedige revolutie 
van één dag geweest. In Haarlem had drie dagen later een dergelijke omwen
teling plaats. 
Door deze alteraties en door het optreden van de calvinisten in Gent en ande
re Vlaamse plaatsen nam de ontevredenheid in de Waalse gewesten toe. De 
Staten van Artesië weigerden nog langer gelden op te brengen voor de strijd 
tegen de landvoogd. In hun naam schreef Jean Sarazin, de prior van St. Vaast 
te Atrecht, aan de Staten van Henegouwen, om gezamenlijk te streven naar 
het beëindigen van de strijd. In Atrecht, de hoofdstad van Artesië, wilden de 
vijftienmannen echter met de prins van Oranje blijven samenwerken en zij 
deelden dan ook mee, dat de oproep van de Staten van hun gewest aan Hene
gouwen door hen niet erkend werd. 
Het was te begrijpen dat door de toenemende verdeeldheid in de Nederlan
den en de dreigende afval van de Waalse gewesten de prins van Oranje en 

60) P. Bor, boek XII. 934. 
61) V. Bor. bock XII. 953. 
62) Ons Amsterdam, jaargang 30(1978), 123. 
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Kopergravure van Jan 
van Nassau, c. 1600. Uit: 
Or Iers, Nassauschen 
Laurencrans. GA. U., 
Icon. Atlas. 

ïohaa^UVe vanNalTau, Catfenclnbogea, Dietz, 
ideöiPilienbure,&c, — 

ûkan ve Ûurt, CrabeImu^Jas. 
blanden., liiet^. 

'assoue CaïimtKeanie-fi, 

SIci àen döïf' £ n v e IM 
Die was m al C\)\\ warcke« 
Een Wijs vuftancUch mill 
Die mceft oock hielp vcr!\c;*kcL. 

De Eenichcyt ghefticht 
Tot Wirtcbt met it Staten 
Ais dit was uytghcricht 
H«cft hera de ziel vertaten. 

Holland weer gingen ijveren voor een nadere unie van Holland met de nabu
rige gewesten: 
Daerom bevreesende, dat eenighe pijlen uyt den koker getrocken zijnde, de andere 
oock flodderen mochten, benaerstigen sy een naeder verbondt tusschen Gelder-
landt, Hollant, Zeelant, Utrecht ende Vrieslandt 63). 
Nadat de prins van Oranje begreep, dat zijn aanwezigheid in de Zuidelijke 
Nederlanden vereist bleef, drong hij er op aan, dat zijn enig overgebleven 
broer Jan van Nassau aangesteld zou worden als zijn plaatsvervanger in Hol-

63) Everha rdvan Reyd, Historie der Nederlantscher oorlogen, 1650,23. 
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land, Zeeland en Utrecht. Maar de Staten van deze gewesten gingen op zijn 
voorstel niet in. Intussen werd op de Gelderse landdag van maart 1578 in Arn
hem het stadhouderschap over Gelderland aan Jan van Nassau aangeboden 
en deze legde nu op 2 juni de eed af als stadhouder van dat gewest 64). 
Jan van Nassau was lutheraan geweest, maar had de laatste jaren steeds meer 
sympathie voor het calvinisme gekregen en tenslotte was hij fel calvinist en fel 
anti-katholiek geworden; vermoedelijk was de prins van Oranje zich nog niet 
bewust, dat zijn broer zo hartstochtelijk partij had gekozen voor het calvinis
me 65). 

Een nadere Unie 66) 

Reeds vóór zijn officiële aanstelling had Jan van Nassau invloed in Gelderland 
uitgeoefend. Zo had hij in februari 1578 zijn secretaris Andreas Kersten naar 
de Staten van Holland gezonden, om over een unie van Gelderland met Hol
land en Zeeland te spreken 67). Bij deze unie zouden zich ook andere nabu
rige gewesten kunnen aansluiten, maar een bond met Gelderland was natuur
lijk voor Holland van het allergrootste belang, want de vyand, meester van Gel
derland sijnde, was ook meester van de vier Hooftstromen van 't ganse Nederland, 
als den Rhijn, de Maas, d'Y sel en de Wael, en konde oversulx die van Holland 
groot afbreuk doen, gelijk uit de voorleden oorloge genoeg was gebleken 68). 
Bovendien zouden, als de vijand Gelderland in zijn macht kreeg, Groningen, 
Friesland, Drenthe en Overijssel van Holland afgescheiden zijn. 

De religievrede 

Het werd duidelijk, dat de Pacificatie van Gent niet langer te handhaven was; 
men kon buiten Holland en Zeeland de calvinisten niet langer verbieden hun 
godsdienst openlijk uit te oefenen. Daarom stelde de prins in de zomer van 
1578 voor een religievrede in te voeren. Waar 100 gezinnen de uitoefening van 
de katholieke of calvinistische godsdienst wensten, daar zou men dit moeten 
toestaan. De prins hoopte de katholieken hiertoe over te halen door hen er op 
te wijzen, dat men zo gebeurtenissen als te Amsterdam, Haarlem en Gent 
hadden plaats gevonden, kon voorkomen. En als de religievrede ook in Hol
land en Zeeland zou worden ingevoerd, dan zouden daar de katholieken im
mers weer openlijk hun godsdienst kunnen uitoefenen. 
Tegen 18 juni werden de Staten van Gelderland bijeengeroepen naar Arnhem 

64) Is. An. Nijhoff. Aanstelling van Jan van Nassau als stadhouder des Vorstendoms Gelre en Graaf
schap Zutphen, Bijdragen en Mededelingen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, II 
(1840), 49 e.v. 
65) Opstand en Pacificatie in de Lage Landen, 1976.96. 
66) Lektuur over de Unie van Utrecht zie o.a. Z. W. Sneller, Unie van Utrecht en Plakkaat van 
Verlatinge, 1929,83-84. 
Zie bovendien Leo Delfos, Die Anfänge der Utrechter Union, 1941. 
67) L. P. van de Spiegel. Bundel van onuitgegeven stukken, I (1780), 33-37. Uit de hier afgedrukte 
stukken blijkt op blz. 33, dat Kersten al in februari van dat jaar met de Hollandse Staten over een 
nadere unie gesproken had. 
68) P. Bor, II, 1679, boek XIII, 17. 

44 



en ook de naburige gewesten Overijssel en Utrecht werden verzocht afgevaar
digden naar deze landdag te zenden 69). Hier werd nog eens uitdrukkelijk 
betoogd dat, nu de Waalse gewesten zich van de generale unie schenen af te 
scheiden, het dringend gewenst was dat Holland, Zeeland, Friesland, Overijs
sel, Gelderland en Utrecht zich nauwer gingen aaneensluiten. Er werd tenslot
te op de landdag besloten, dat hierover in de Staten van de afzonderlijke ge
westen verder beraadslaagd zou worden, om op een volgende landdag nadere 
beslissingen te nemen. 
Jan van Nassau bleef de naburige gewesten bewerken. Op 15 juli kwam zijn 
secretaris Andreas Kersten in Utrecht. Hij verzocht het stadsbestuur nu een 
besluit te nemen over de nadere unie. De Raad van de stad voelde hier wel 
voor, maar de andere leden van de Utrechtse Staten waren hier voorlopig nog 
afkerig van. 
De volgende dag was Kersten in de Staten van Holland. Daar zette hij uiteen, 
dat Luxemburg, Namen en Limburg al in de macht van de vijand waren en dat 
de afval van Artesië en Henegouwen te verwachten was. Daarom drong hij er 
opnieuw op aan, dat Holland en Zeeland met Gelderland een nadere unie 
zouden sluiten. Ook andere gewesten zouden dan in zo'n unie opgenomen 
kunnen worden. De Staten van Holland en Zeeland waren het hier natuurlijk 
mee eens en op de 24ste besloten zij dan ook zyn Genade Graaf Jan van Nassau 
wel hooglyken (te) willen bedanken van den goeden yver en devotie, die deselve 
dagelyks bewyzende is, omme deeze Landen samentlyk in vaste eenigheyt ende ver
bont te brengen . . . 70). 

Eerste ontwerp 

De Utrechtse Staten zonden nog diezelfde maand hun advokaat Floris Thin 
naar de prins in Antwerpen. Thin werd een vurig aanhanger van de prins, die 
door een tolerante politiek alle Nederlanden wilde verenigen in een gemeen
schappelijke strijd voor meer vrijheid 71). Hij stelde een eerste ontwerp op 
voor een nadere unie en in deze Memorie van sekere puncten ende articulen, 
daerop de provinciën van den landen van Ghelre, Hollandt, Zeelant, Utrecht, Over
ijssel ende andre sich te samen zouden moeghen vereenighen ende verbinden waren 
de ideeën van de prins nader uitgewerkt. Zo zouden alle aangesloten gewesten 
een religievrede moeten aannemen. 
Begin augustus zond Jan van Nassau twee afgevaardigden, Jacob Muys en 
Wilhelm Pijll naar de Staten van Utrecht en van Holland en Zeeland. Deze af
gevaardigden kregen inzage van het ontwerp van Floris Thin en zonden een 
afschrift op 18 augustus naar Jan van Nassau. 
Hoewel de stad Utrecht een gunstig advies uitbracht over een nadere unie, 
namen de Staten van Utrecht hierover nog geen beslissing. Amersfoort, waar
heen veel geestelijken uit de stad Utrecht gevlucht waren, was tegen zo'n 

69) L. E. Lenting. „Gelderland in betrekking tot de Unie van Utrecht", Bijdr. en Meded. voor 
Vadert Gesch. en Oudheidk., Nieuwe Serie, 4 (1866), 259 e.v. 
70) L. P. van de Spiegel, I. 36 noct 1. 
71) J.denTex, Oldenbarnevelt, I, 1960, 128 e.v. 

45 



unie. De Staten van Utrecht wilden eerst met de andere gewesten nader over
leg plegen. 
In de Staten van Holland werd met meerderheid van stemmen besloten een 
nadere unie te sluiten nadat op 1 september Jan van Nassau zelf in de Staten 
van Holland was geweest om nog eens de aandacht op de nadere unie te vesti
gen. De Hollandse Staten besloten ook afgevaardigden naar de Gelderse 
landdag te zenden. In hun instructie stond: 
ende alsoo mijnheere de stadhouder van Gelderlandt en Zutphen, de graav van Nas
sau, den Staten van Hollandt ernstelijck heeft geproponeert, omme tusschen die van 
Gelderlant, Overijssel, Vrieslandt, Uytrecht, Groningen ende Groningerlandt een 
naeder Unie en confoederatie te maecken, sullen de voorsz. gedeputeerden vereh
ren tevreden te wezen daer op te treden in communicatie, ende eenige articulen te 
ramen op 't goet gelieven en rapport van de Staten van Hollant. 
Tot de Hollandse afgevaardigden, die aan de besprekingen zouden deelne
men, behoorde de jonge pensionaris van Rotterdam, Johan van Oldenbarne-
velt. Intussen waren Holland en Zeeland het niet geheel eens met het ontwerp 
van Floris Thin. Een religievrede in de 15 katholieke gewesten, best, dan zou
den daar de calvinisten openlijk hun godsdienst mogen belijden. Maar voor 
een religievrede in Holland en Zeeland voelden zij niets, want aan de katho
lieken wilden zij in hun gewesten geen godsdienstvrijheid toestaan. 

De landdag te Arnhem 72) 

Jan van Nassau had tegen 3 september een landdag te Arnhem bijeengeroe
pen, waarvoor hij behalve de Staten van Holland en Zeeland ook die van 
Utrecht en Overijssel had uitgenodigd. Hij wilde hier zijn plannen voor een 
nadere unie verder bespreken. Op 1 september gingen de Hollandse afgevaar
digden op reis naar Utrecht. Daar voegden zich de Utrechtse afgevaardigden 
bij hen en gezamenlijk vertrokken zij naar Arnhem. 
Op 4 september kwam Johan Filips vrijheer van Hohen-Saxen met een afde
ling soldaten te Arnhem, maar de afgevaardigden van de vier hoofdsteden van 
de Gelderse kwartieren, die op 3 september al besloten hadden zich aan de 
Pacificatie van Gent te houden en geen veranderingen in de religie toe te 
laten, deelden de vrijheer mee, dat de landdag niet onder het gedruis van 
wapenen kon vergaderen. 
Op 7 september vernamen de leden van de landdag, dat enkele soldaten en 
burgers het Minrebroederklooster binnengedrongen waren en daar de beel
den gebroken hadden. De afgevaardigden vreesden meer ongeregeldheden en 
zij dienden hun beklag in bij Jan van Nassau, die op 5 september uit Holland 
in Arnhem was aangekomen. De stadhouder antwoordde, dat het gebeurde 
hem hertelyc leet deed en hij had dan ook gewild, dat de sake bij ordening had 
mogen gaen, maar hij zag geen middel 't gene nu geschiet al weder te veranderen. 
De volgende dag verklaarde hij zelfs, dat hij met vrijer conscientien niemant de 
predicatien conde verwygeren, wesende hij van de zelve religie, dair in hij metten 

72) Over deze landdag: Is. An. Nijhoff, Eerste Handelingen van Jan van Nassau als stadhouder 
van Gelre en Zutphen Bijdr. voor Vaderl. Gesch. en Oudheidk. III, 3 (1886), 327 e.v. 
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zelven hoopte salich te worden. Waarschuwend gaf hij nog te kennen: wanneer in 
Duijtschland geen religions vrede ware gemaect, ten ware aldaer niet één Papist 
gebleven. 
Toen op 8 september de afgevaardigden van Holland, Zeeland, Utrecht en 
Overijssel op de landdag verschenen waren, wees de stadhouder de Gelderse 
afgevaardigden er nog eens op, wat een gevaren Gelderland bedreigden, o.a. 
van het garnizoen van Deventer. Juist daarom had hij de afgevaardigden van 
andere gewesten uitgenodigd, om deser Lantschap assistentie te willen leisten. 
Tevergeefs trachtte hij de Gelderse afgevaardigden te winnen voor een nade
re unie. Toen de afgevaardigden van het Zutphense kwartier opnieuw te ken
nen gaven bij de Pacificatie van Gent te willen blijven en van geen nieuwig
heden gediend te zijn, liep de gal bij de toch al kort aangebonden stadhouder 
over en hij snauwde hen toe: Salft ende smeert u met de Pacificatie van Gent, ick 
sie wel waiter omgaet. Laet mij noch 3 dagen betijden, ick sal dan sien, wat ick te 
doen hebbe, ick wil op de vleysbanck nyet gebracht zijn. waarna hij woedend weg
liep. 

Tevergeefs trachtte de stadhouder de afgevaardigden van de Gelderse steden 
tot andere gedachten te brengen. Hij had met grooten arbeit de afgevaardigden 
van Holland en andere gewesten hier gekregen en hij schaamde zich nu hen af 
te schepen met de mededeling, dat de Gelderse steden niets voor een nadere 
unie voelden. 
Intussen werd in Arnhem het oorspronkelijke ontwerp van een nadere unie, 
zoals het door Floris Thin was opgesteld, door de Hollandse afgevaardigden 
gewijzigd. Zo werd nu aan Holland en Zeeland overgelaten de religie te rege
len naar haerluyden goetduncken, terwijl aan de overige gewesten de religie-
vrede werd aanbevolen. Op deze wijze zou die alleen ten goede komen aan de 
calvinisten, maar niet aan de katholieken in Holland en Zeeland. Er werd ten
slotte besloten dit Arnhemse ontwerp, waarover opgemerkt werd, dat enkele 
punten hiervan by den (van) Hollant ingestelt schenen te wesen in de afzonder
lijke Statenvergaderingen te bespreken. Daarna zou men te Utrecht in okto
ber de besprekingen voortzetten. 

Bijeenkomst te Utrecht oktober 1578 

Midden oktober 1578 verschenen alleen de afgevaardigden van Holland, 
Overijssel en de Groninger Ommelanden in Utrecht om met de Utrechtse 
Staten over een nadere unie te beraadslagen. De afgevaardigden van Overijs
sel waren alleen als waarnemers aanwezig. Vertegenwoordigers van de Staten 
van Zeeland ontbraken. De prins van Oranje hoopte nog de afscheiding van 
de Waalse gewesten te voorkomen en daarom remde hij waarschijnlijk nu de 
beraadslagingen. Een nadere unie zou immers de Waalse gewesten een aan
leiding te meer kunnen zijn zich van de overige gewesten af te scheiden. De 
besprekingen werden tenslotte opgeschort tot de vergadering van de Staten 
van Holland te Gorcum, waarna men weer in Utrecht bijeen zou komen. 
Intussen werden de aanhangers van de prins van Oranje in de Waalse gewes
ten uitgeschakeld. Op 22 oktober werden de vijftienmannen in Atrecht afge
zet, de voornaamsten van hen gevangen genomen en in de nacht van 22 op 23 

47 



oktober werden enkelen van hen zelfs terechtgesteld. De Staten van Artesië 
streefden naar een verzoening met de koning en de Staten van Henegouwen 
gingen nu met hen mee. De afval van de Waalse gewesten was niet langer 
tegen te houden. 
Op 13 november verscheen namens de prins van Oranje de algemene ont
vanger van Cassel, Jacques Taffin, in de vergadering van de Hollandse en 
Zeeuwse Staten, om hen uit te nodigen zo spoedig mogelijk naar Gorcum te 
komen, omme aldaer zekere zaecken te aenhooren, die zijn Excellentie van 
meyninge was den heeren Staten te proponeren door den Welgeboren Grave van 
Nassau, zynder Excellentie broeder 73). 
Half november kwamen de Staten van Holland te Gorcum bijeen, terwijl ook 
afgevaardigden van Zeeland aanwezig waren. Er werd weer over de nadere 
unie gesproken en na afloop van de besprekingen gingen verschillende van de 
aanwezige Hollanders en Zeeuwen naar Utrecht. 

Het ontwerp van 6 december 

In begin december waren de afgevaardigden van de Staten van Holland weer 
in Utrecht. In plaats van Johan van Oldenbarnevelt was nu de advokaat van 
de Hollandse Staten, Paulus Buys, met hen meegekomen. De Staten van 
Overijssel hadden in een brief meegedeeld wegens het beleg van Deventer 
geen afgevaardigden te kunnen sturen 74). Een van de Zeeuwse afgevaardig
den vond dit excuus maar een uytvlucht oft retardement, om de nadere unie op 
de lange baan te schuiven 75). De Groninger Ommelanden hadden al op 18 
november gevraagd, wanneer de bijeenkomst te Utrecht plaats zou vinden. Zij 
wilden hun afgevaardigden liever gheen vergeefsche reyse met onnutte costen en 
moeyte laten maken 76). 
Zij hadden nu geen afgevaardigden gezonden, maar zij bleven bereid tot een 
nadere unie toe te treden. De stad Groningen voelde echter niets voor een 
nadere unie en liet weten bij schrijven van 20 november, dat zij zich alleen 
wenste te houden aan de Pacificatie van Gent, welck, onses eerachtens, genouch 
synde tot conservatie van onser aller gemeene welvaart 11). 
Hoewel er eigenlijk maar vier gewesten, Holland, Zeeland, Utrecht en Fries
land vertegenwoordigd waren, wilde men nu toch de beraadslagingen gaan af
ronden. Ondanks het verzet van de Utrechtse geestelijkheid werden zij het op 
6 december 1578 eens over het ontwerp. In januari zou men opnieuw vergade
ren en dan de nadere unie sluiten. Er werd besloten dan weer in Utrecht 
bijeen te komen als die bequaemste plaetse tot die voorszegde vergaderinge te 

73) Instructie voor Taffin in L. P. van de Spiegel, I, 47 e.v. 
74) L. P. van de Spiegel, I. 67-68. 
75) L. P. van de Spiegel, 1,97. 
76) L. P. van de Spiegel, 1,88-89. 
77) L. P. van de Spiegel, 1,90-92. 

48 



De Contra-Unie 78) 

Verschillende Utrechtse geestelijken zagen met angst de toenemende invloed 
van de calvinisten. Zij vreesden, dat de nadere unie de ondergang van de 
katholieke kerk in het Sticht tot gevolg zou hebben. Zij wilden nu nog zoveel 
mogelijk stemming maken tegen het ontwerp van 6 december; daarom stelden 
Jacob Cuynretorff, kanunnik van Oud-Munster, en Jan van Renesse, kanun
nik van St. Jan, een stuk op getiteld Redenen, middelen ende motiven, waerduer 
men wel behoort te supersederen int aennemen, insonderheyt voor de stadt en lan
den van Utrecht, van eenige Naerder Unie met eenige provincies te maken dan der 
gemaeckt is mitte Generale Staten. Zij zetten in deze Contra-Unie, zoals het 
stuk genoemd werd uiteen, waarom de nadere unie volgens hun mening voor 
het Sticht nadelig zou zijn. 

Allereerst werd de nadere unie in strijd met de Pacificatie van Gent geacht. 
Wanneer dan nog Gelderland, waar veel verzet tegen de nadere unie was, en 
Overijssel, waar ook al niet veel geestdrift voor zo'n unie bestond, buiten deze 
unie zouden blijven, dan zou Utrecht opnieuw grensgewest worden. Ieder wist 
uit het jongste verleden welk nadeel dat met zich mee bracht. 
Men behoefde zich in het Sticht heus niet verplicht te gevoelen tegenover 
Holland, omdat dit gewest in de strijd tegen het Spaanse garnizoen van Vre-
denburg geschut en kruit naar Utrecht had gezonden. Holland had dit natuur
lijk gedaan tot haer selfs securitee ende verseeckertheijt, want het had niet gehol
pen, om het Sticht te beschermen, maar om zelf door het Sticht beschermd te 
worden. 
Bovendien, als men door de religievrede ook godsdienstvrijheid aan de calvi
nisten moest toestaan, dan was het met de eenheid van het christendom ge
daan, terwijl maar al te duidelijk was hoe godsdienstige verdeeldheid de wor
tel en moeder is van alle twist, haat en nijd. Als Holland en Zeeland nu met 
alle geweld een religievrede wensen, laten zij die dan eerst zelf in toepassing 
brengen door aan de katholieken in hun gewesten godsdienstvrijheid toe te 
staan. 
Hoe kan men Holland en Zeeland op hun woord geloven, als zij zelf de met 
hun eigen ingezetenen gesloten satisfactieverdragen niet eens nakomen? Hoe 
kan men aannemen, dat Holland dan woord zal houden tegenover de inwo
ners van het Sticht, haren nabuyren, daer zij altijts querelen ende oorlogen tegens 
gehadt (hebhen) ende (welk gewest zij) gesocht hebhen onder haren juk te brengen? 
Het ontwerp van de nadere unie, zoals het op 6 december was vastgesteld, 
werd besproken in de afzonderlijke kapittels, omdat men in januari tot een 
eindbeslissing moest komen. De kanunniken van de vijf kapittelkerken had
den nog onlangs aan de magistraat verzocht geen nieuwigheden in te voeren, 
maar reeds op 12 december 1578 besloot het Domkapittel toch met het stads
bestuur en de burgerij, dat wil zeggen met de burgerhoplieden, in overleg te 

78) P. L. Muller. Verspreide Geschriften uitgegeven door P. J. Blok en S. Muller. 1906. 204-255, 
De partijstrijd te i 'trecht o ver de nadere unie. 
P. L. Muller. ..Stukken over de tegenstand der Utrechtsehe katholieken onder leiding van den 
scholaster van Oudmunsler Jacob Cuynretorff". Bijdr. en Meded. van het Hist. Gen.. IX (1886). 393 
e.v. Zie ook de artikelen van M. G. L. den Boer en A. B. R. du Croo de Vries in dit Jaarboek. 
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treden. Het kapittel van St. Jan nam even later een dergelijk besluit, maar de 
drie andere kapittels bleven bij hun eerder genomen besluit niets toe te geven, 
waardoor de privileges van de geestelijkheid gevaar zouden lopen. Toen op 20 
december de vijf kapittels vergaderden, werd dan ook besloten dat de aan
neming van de nadere unie af zou hangen van het toetreden van Gelderland 
en Overijssel en van de goedkeuring van Matthias, de prins van Oranje en de 
Staten-Generaal, waarmee de beslissing natuurlijk op de lange baan werd ge
schoven. De stadsregering, die de nadere unie wilde doorzetten, nam hiermee 
geen genoegen, waarna de tegenstanders van de nadere unie bevreesd wer
den, dat het stadsbestuur het voorbeeld van Jan van Nassau zou volgen en 
troepen binnen de stad zou brengen. Het gerucht verbreidde zich al, dat het 
stadsbestuur plannen beraamde troepen uit Holland binnen te laten. Er waren 
ook katholieken, die zich afvroegen of zij niet tijdig tegenmaatregelen moes
ten nemen. Zou het bijvoorbeeld niet wenselijk zijn enige tegenstand te orga
niseren onder leiding van de katholieke edelman Jan van Montfoort, die thans 
buiten alle staatszaken gehouden werd? 
Op zondag 28 december 1578 had Cuynretorff de advokaat van het kapittel 
van Oud-Munster, Hendrick van Medemblick, kanunnik van St. Jan, Johan 
van Renesse, en notaris Splinter van Hamersfeld bij zich te eten gevraagd. Na 
de maaltijd kwamen ook nog notaris Johannes Wiel en vaandrig Jan Corne-
lisz. van Helmont. Samen met de klerk van Van Medemblick maakten zij nu 
afschriften van de zogenaamde Contra-Unie, om die onder de burgerij te ver
spreiden. Terwijl zij nog bij elkaar waren, kwam de zoon van Cuynretorff 79) 
binnen met het bericht, dat de burgerhopman Ryck van Bochoven, zijn vaan
drig Johan Buth en de domheer Willem Cleeff, alle drie vurige voorstanders 
van de nadere unie, uit de stad vertrokken waren. Misschien waren deze drie 
personen wel naar Holland gegaan, om soldaten binnen de stad Utrecht te 
krijgen! Van Helmont trok op onderzoek uit en ging, het was intussen twee 
uur in de middag geworden, naar het huis van zijn neef Bochoven. Toen hij 
zijn nicht Aeltgen thuis trof, vroeg hij waar haar man was. Zij antwoordde, dat 
deze met vaandrig Buth en domheer Cleeff naar Soest waren. Nadat Van Hel
mont haar vertelde, dat het gerucht ging, dat deze drie heren naar Holland 
waren vertrokken, om troepen binnen de stad te brengen, antwoordde zij ver
ontwaardigd, dat zulx onwarachtich was ende dat hij zulcx straffen soude, ende dat 
zij hoopte, dat hij, Jan Cornelisz., hoeren man zulcx nyet toe en betrouwde. Van 
Helmont gaf onmiddellijk te kennen, dat hij aan die praatjes geen gehoor 
schonk, maar dat hij dergelijke geruchten gehoord had, toen hij op de Stad-
huisbrug stond. 
De magistraat kwam diezelfde dag al wat te horen over de bijeenkomst bij 
Cuynretorff, want zij berichtte nog die 28ste december in een brief aan de 
prins van Oranje over de practycken, die men gebruyckt om die unie ende verbon-
tenisse, die enyge provinciën geerne souden te weghe brengen, omme te stooten. 

79) P. L. Muller. Verspreide Geschriften. 1906, 217 tekent hierbij aan: 
„'t Klinkt ons daarin des te vreemder, wanneer wij bij een zoo hooggeplaatst en invloedrijk 
geestelijke van eenen zoon hooren gewagen op eene wijze, die getuigt, dat men in diens aanwezig
heid geene bijzondere ergernis vindt." 
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Tegelijk zond het stadsbestuur hem een afschrift van het unie-ontwerp van 6 
december, waarop zij het advys ende meyninghe van de prins verzocht. 
Aeltgen van Bochoven deed op 29 december haar beklag bij het gerecht over 
de praatjes, die over haar man verteld werden. De magistraat vertrouwde de 
zaak niet en Hamersfeld, Wiel en Van Helmont werden ontboden en onder
vraagd. Nu kwam pas goed aan de dag, wat er de vorige dag ten huize van 
Cuynretorff was voorgevallen. Bovendien verklaarde het kapittel van St. Jan 
dezelfde dag niet in de nadere unie toe te stemmen, dan met handhaving van 
de Pacificatie van Gent en van het satisfactieverdrag, wat met een weigering 
gelijk stond. Misschien was dit al een gevolg van het ijveren van Cuynretorff 
en de zijnen. De raad van de stad vreesde een samenzwering en nam nog die
zelfde avond het besluit, om Van Helmont als vaandrig af te zetten. 
Enkele regenten gingen met de wacht naar het huis van Cuynretorff en brach
ten hem mee naar het stadhuis, waar hij uitvoerig verhoord en tot diep in de 
nacht vastgehouden werd. Het bleef in de stad echter rustig en Cuynretorff 
werd tenslotte weer vrij gelaten. 

Het stadsbestuur was echter nog niet gerust gesteld. Op 30 december ontbood 
het stadsbestuur Medemblick, die na een eerste verhoor werd vastgehouden: 
daarna werd opnieuw Cuynretorff gezegd naar het stadhuis te komen. Nu 
waren juist de vijf kapittels in vergadering bijeen toen Cuynretorff meedeelde, 
dat hij weer naar het stadhuis moest. De vice-deken van de Dom, Galama, be
sloot met hem mee te gaan. Ook Cuynretorff werd thans in het stadhuis vast
gehouden, tevens moesten nog enkele andere personen daar blijven. Het 
stadsbestuur wilde op deze manier schrik aanjagen en alle verzet tegen een 
nadere unie in de kiem smoren. De vijf kapittels zonden op 31 december 
enkele afgevaardigden naar het stadhuis om de vrijlating van Cuynretorff te 
verzoeken. De raad wimpelde het verzoek af met de mededeling, dat hij nog 
bezig was met het onderzoek en op dat moment dus nog geen beslissing kon 
nemen. Een dergelijk verzoek op 1 januari had eenzelfde resultaat. Intussen 
had de Utrechtse ridderschap op 30 december bij meerderheid van stemmen 
in de nadere unie toegestemd. 

Gelderland en de unie 

Tevergeefs trachtte Jan van Nassau de Staten van Gelderland over te halen de 
nadere unie goed te keuren. Zo schreef hij tegen 9 december 1578 weer een 
landdag te Arnhem uit, waarbij hij verzocht aan de afgevaardigden onbepaal
de volmacht te geven over alle zaken te beslissen zonder eerst met hun op
drachtgevers ruggespraak te houden. Natuurlijk waren de steden hier niet 
voor te vinden en het stadsbestuur van Zutphen deelde mee, dat onbepaalde 
volmacht geven aan afgevaardigden altijts bij de Lantschap geacht is voor een 
beswaerlvc en ongewoonlic dinck. In Gelderland bleven velen vrezen, dat zij in 
een nadere unie met Holland en Zeeland door deze beide zeegewesten over
heerst zouden worden. Bovendien wensten velen in Gelderland nog een ver
zoening met de koning en deze zou door een nadere unie al heel bezwaarlijk 
worden. Enkele Gelderse edelen waren bevreesd, dat bij zo'n nadere unie. 
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evenals in Holland en Zeeland, de burgerij steeds meer de leiding in handen 
zou nemen. 

De Unie van Utrecht 

Intussen naderde de 10de januari 1579, waarop de afgevaardigden van de ge
westen opnieuw in Utrecht bijeen zouden komen, om nu eindelijk de nadere 
unie te sluiten. De geestdrift was nog altijd niet groot. De stad Groningen 80) 
en Drenthe 81) wilden bij de Pacificatie van Gent blijven en bleven dus tegen 
een nadere unie. De Staten van Friesland beweerden o.a. wegens de strenge 
vorst geen afgevaardigden naar Utrecht te kunnen zenden 82). De Staten van 
Overijssel lieten niets van zich horen. Daarom schreef de prins van Oranje op 
4 januari 1579 aan de magistraat van Utrecht, dat de afgevaardigden nog maar 
even moesten wachten met een beslissing, te meer aengesien die van Vlaanderen 
van meyninge sijn insgelijcx heure gedeputeerde derwert affte veerdighen. 
Op de 10de januari waren in Utrecht alleen bijeen de afgevaardigden van Hol
land 83), Zeeland 84), Utrecht en de Groninger Ommelanden 85), terwijl twee 
dagen later ook Jan van Nassau en afgevaardigden van de Gelderse ridder
schap verschenen. Hoewel dus maar weinig gewesten vertegenwoordigd 
waren, werd er nu toch haast achter gezet. De Spaane legers drongen onder 
leiding van Parma via Opper-Gelder op naar het noorden en bedreigden de 
rest van Gelderland. De Zeeuwse afgevaardigden deelden dan ook mee, dat 
zij hoopten, dat de unie zou strekken tot volherdich wederstant des allenge-
meynen Vyant onses genouch desolaten Vaderlants, die welcke dagelicx meer ende 
meer poocht dezelve onse gemeyne Vaderlanden, oick in den quartiere van Gelder-
landt te overvallen . . . Ze waren vast besloten de unie te eer ende zonder vertreck 
te tekenen, omme den Steden van Gelderlandt te beter te encourageren 86). 
Op 22 januari besloten de Staten van Utrecht met meerderheid van stemmen, 
dat men mitte voorsz. Unie voortgaen en tot sluytinge van dien procederen sal. 
Op 23 januari 1579 had eindelijk de ondertekening plaats van de nadere unie, 
die als de Unie van Utrecht bekend zou blijven. Terwijl de afgevaardigden in 
het groot kapittelhuis van de Dom bijeen waren, heeft men de clocke van den 
Dom alsoe veel tijdts doen luyden, dat derghelycken in hondert jaeren niet gebeurt 
en is. 

Een van de Zeeuwse afgevaardigden schreef, dat er nu grote blijdschap was 
bij de burgers en de geestelijkheid, hoe wel het selve niet sonder eenighe swaeric-
heyt van de selve Geestelycken, al eer sy wilden teyckenen, is toegegaen 87). 
Of de blijdschap onder de geestelijken zo groot was, waag ik te betwijfelen. 
Dat er enige zwarigheid was, voordat er namens de vijf kapittels getekend 
was, isjuist. 

80) L. P. van de Spiegel. I, 131-132. 
81) L. P. van de Spiegel. I. 119-120. 
82) L. P. van de Spiegel. I, 123-125. 
83) L. P. van de Spiegel. I, 121-122. 
84) L. P. van de Spiegel. 1, 137-139. 
85) L. P. van de Spiegel, I, 126-127. 
86) L. P. van de Spiegel, I, 197. 
87) L. P. van de Spiegel, I, 190. 
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De Unie werd op 23 januari trouwens alleen getekend door Jan van Nassau, 
de afgevaardigden van de Gelderse ridderschap 88) en de afgevaardigden van 
Holland, Zeeland, Utrecht en de Groninger Ommelanden, dus eigenlijk 
slechts door drie volledige gewesten. De Gelderse steden en de stad Gronin
gen hielden zich nog afzijdig. Trouwens van de vijf kapittels weigerden er die 
dag nog minstens twee te tekenen. 
Ausonius van Galama en Adriaan van Zuylen tekenden namens de kapittels 
van de Dom en St. Jan, maar de andere drie kapittels hadden hun bezwaren. 
Het kapittel van St. Marie was huiverig voor te grote invloed van de prins en 
had al geprotesteerd, toen de vijf kapittels op 1 februari 1578 besloten, dat 
Floris Thin, ijverig aanhanger van de prins, alle vergaderingen van de Staten 
van Utrecht zou bijwonen. Het kapittel van Oud-Munster waarvan de vice-
deken Jacob Cuynretorff gevangen zat, was de unie ook niet goed gezind, 
evenmin als het kapittel van St. Pieter. Tenslotte zette Jacob Verhaar, die de 
scholaster van St. Pieter Johan Bogaert verving, zijn handtekening, misschien 
nog op de 23ste januari. De deken van St. Marie, Lambertus van der Burch, 
tekende pas op 26 januari, nadat hem door de secretaris van de Staten, Willem 
van Lamzweerde, een acte uitgereikt was, dat hij overstemd was en nu onder 
dreiging berustte in het besluit van de Staten van Utrecht. 
Het kapittel van Oud-Munster was het meest halsstarrig van de vijf. Secretaris 
Lamzweerde kwam tenslotte deken Willem Taets van Amerongen waarschu
wen dat men hen, die tot de ondertekening geroepen waren en bleven weige
ren, uit de stad zou zetten. Taets van Amerongen onttrok zich aan zijn verant
woordelijkheid en vertrok uit de stad; tenslotte werd de oudste aanwezige 
kanunnik van Oud-Munster, Mr. Lodewijk Schore, aangewezen zijn handte
kening te zetten89). 

Pas op de 29ste januari 1579 werd de Unie van Utrecht officieel afgekondigd; 
nu werd ook Jacob Cuynretorff, wiens gevangenschap geen zin meer had, op 
bepaalde voorwaarden in vrijheid gesteld. 

Oranje en de Unie van Utrecht 90) 

Het was duidelijk, dat de prins van Oranje niet al te geestdriftig zou zijn over 
deze Unie. Pas een maand nadat de Unie gesloten was vertrok de Utrechtse 
burgemeester Aernt Dircxs van Leijden naar Antwerpen, om de prins over te 
halen zijn instemming te betuigen 91). Duidelijk liet de prins hem echter zijn 
ontstemming blijken. Hij liet hem eerst drie dagen wachten en toen pas ont
ving hij hem op 26 februari 's morgens om zes uur in het Antwerpse kasteel. 
Toen de burgemeester vroeg of er ook punten waren, waartegen hij bezwaren 

88) Deze afgevaardigden van de Gelderse ridderschap waren alleen gemachtigd, om te onder
handelen, maar niet om namens de ridderschap de Unie met hun handtekening te bekrachtigen. 
Zie hierover de bundel De Unie run Utrecht. Warding en werking van een verhornt en een verbonds
acte, die in januari 1979 hij de herdenking van de Unie van Utrecht verschijnen zal 
89) L. P. van de Spiegel. I. 178-179. 
90 P. J. Blok. ..Oranje en de Unie van Utrecht". Bi/dr. mor Vadert Gesch. en Oudheidk Ve 
Reeks. VII (1920) I e.v. 
91) P. J. Blok. „Brief van den Utrechtschen burgemeester Aernt Dirxsz. van Levden over zijne 
zending naarden prins van Oranje", Bijdr. enMeded. rauhet Hist. Gen.. 41 (1920). 232-246. 

53 



had, antwoordde de prins, dat zijn bezwaren zich niet richtten tegen dit of dat 
artikel, maar dat hij de gehele unie verwierp. Deze was volgens hem een unie 
met geduyrich vrezen. De prins oordeelde het nodig een goede unie te maken 
maer dese en docht niet. De prins heeft inderdaad getracht een algemene unie 
op te stellen, waarin meer rekening gehouden zou worden met zijn religie-
vrede. Pas toen alle pogingen schipbreuk geleden hadden, betuigde hij op 3 
mei in voorzichtige bewoordingen zijn instemming met de Unie van Utrecht. 
Hij kon de steun van de calvinisten, die met deze Unie ingenomen waren, nu 
eenmaal niet missen. 

De Republiek der zeven verenigde Nederlanden 

Op 23 januari 1579 waren slechts drie volledige gewesten, tot de nadere Unie 
toegetreden. Weldra werd geweld gebruikt, om tegenstrevende steden en 
gewesten tot toetreden te dwingen. Zo werd Amersfoort door een troepen
macht gedwongen zich bij het gebeurde neer te leggen. Jan van Nassau verwij
derde zijn tegenstanders uit de Gelderse stadsbesturen. Omdat men tenslotte 
de militaire steun van Holland en Zeeland niet missen kon, traden geleidelijk 
en bij gedeelten de meeste noordelijke gewesten tot de Unie van Utrecht toe. 
Ook zuidnederlandse steden sloten zich bij de Unie aan. Reeds op 4 februari 
betuigde Gent zijn instemming. De felle calvinisten, die in deze stad de leiding 
hadden, waren met de Unie zeer ingenomen en Petrus Dathenus getuigde 
later, dat de artikelen van de Unie hem zeer behaagd hadden. In hetzelfde jaar 
sloten ook leper en Antwerpen en het volgende jaar Brugge en Lier zich bij de 
Unie aan. 
Omdat de Zuidelijke Nederlanden door de veroveringen van Parma op den 
duur verloren gingen en de Noordelijke Nederlanden door de veroveringen 
van Maurits voor de opstand behouden bleven, werd de tekst van de Unie van 
Utrecht, al was zij niet als zodanig bedoeld, een soort grondwet voor de Repu
bliek van de zeven verenigde Nederlanden. 
In artikel 1 van de Unie besloten de aangesloten gewesten ten ewychen daghe 
by den anderen te blyven in alle forme ende maniere als offzyluyden maer één pro
vincie waeren. De Republiek werd echter een republiek van zeven soevereine 
gewesten en geleek dikwijls meer op zeven republiekjes dan op één republiek. 
De bepalingen in de Unie, die op meer eenheid aanstuurden, zoals de vorming 
van een volksleger en het slaan van Uniegeld, zijn nooit in praktijk gebracht. 
Behalve de stadhouders, leden van stadsbesturen enz. zouden ook alle schut
teryen, broederschappen ende collégien die in enige steden ofte vlecken van dese 
unie zyn de eed op de Unie moeten afleggen, zodat dus ook de schutterijen en 
gilden, als vertegenwoordigers van de burgers, bij de regering betrokken wer
den. Zij hadden immers bij de opstand meermalen een belangrijke rol ge
speeld, zoals de burgerhoplieden te Utrecht. Maar al spoedig wilden de stads
besturen van een bemoeiing van gewone burgers met de regering niets meer 
weten. Zo besloten de Staten van Holland op 23 maart 1581, dat voortaen 
egeene steden de gemeene landes saecken in beraedslaginghe sullen mogen leggen 
met eenige schutterven. gilden ofte andere . . . De Republiek werd een aristocra
tisch geregeerde republiek, waar de burgerij geen invloed had op de regering. 
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Geen enkel regeringscollege vergaderde in het openbaar, zodat de burgerij 
dikwijls niet wist wat daar verhandeld werd. 

Het uiteenvallen van de Nederlanden 

Tenslotte werd in het gehele gebied, dat zich bij de Unie van Utrecht aange
sloten had, de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst verboden; 
de gewetensvrijheid, die trouwens in de Unie van Utrecht gewaarborgd was, 
werd echter nooit aangetast. De katholieken genoten in de Republiek dan 
ook een grotere vrijheid dan de protestanten in de meeste katholieke landen. 
Het bleef echter een tragische omstandigheid, dat door de grote tegenstellin
gen tussen katholieke en protestantse gewesten de 17 Nederlanden voor goed 
uiteenvielen, allereerst in de Republiek van de zeven verenigde Nederlanden 
en in de Zuidelijke Nederlanden, die voorlopig Spaans bleven. 
Omdat Spanje op den duur niet bij machte was de Zuidelijke Nederlanden te 
verdedigen, zou in de 17de en 18de eeuw een belangrijk deel van deze Zuide
lijke Nederlanden, namelijk de Westhoek met Duinkerke, Rijsels-Vlaanderen 
met Rijsel (Lille en Flandre) en Artesië met Atrecht (Arras) aan Frankrijk 
verloren gaan. De Franse regering heeft daarna al het mogelijke gedaan dit 
gebied, dat thans als Frans-Vlaanderen bekend staat, te verfransen. 
De generale unie, waarvan alle 17 Nederlanden deel zouden uitmaken en 
waarin de religievrede in praktijk gebracht zou worden, het ideaal van de 
prins van Oranje, behoorde destijds niet tot de mogelijkheden. 
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