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De titel van deze bijdrage wekt met opzet herinnering aan
Trosée's verhelderend artikel, want wat hier volgt is vooral
bedoeld als aanvulling op wat hij heeft aan het licht ge-
bracht 1). Ik ben in staat die te geven op grond van docu-
menten, die Trosée niet heeft gekend en die hierachter wor-
den weergegeven.

Belangstelling voor de verschillende redacties van het
Unie-verdrag is er al vroeg geweest. L. P. van de Spiegel
wijdde in 1778 een boekje eraan, waarin 5 verschillende ont-
werpen werden afgedrukt, die hij in het archief van de
Staten van Zeeland had gevonden en die door hem met de
letters A tot en met E werden onderscheiden.

Zijn uitgave is vooral van eminent belang geworden, door-
dat de registers, waarin hij de ontwerpen aantrof, in Mei
1940 zijn verloren gegaan.

In 1860 gaf M. L. van Deventer in het eerste deel van zijn
Gedenkstukken van Johan van Oldenbarnevelt en zijn tijd
den tekst van wat hij noemde het ontwerp van Arnhem en
plaatste hij daarnaast de veranderingen, die, naar hij meende,
Oldenbarnevelt daarin had gemaakt of voorgesteld, eerst
tusschen 10 September en 16 October 1578 en daarna tus-
schen 6 December 1578 en 23 Januari 1579. In 1866 publi-
ceerde L. E. Lenting in zijn studie over Gelderland in be-
trekking tot de Unie van Utrecht (Bijdr. voor V. G. en 0.,
N. R. IV) een „Vervattede eenicheit met den van Hollandt",
die hij op het Rijksarchief in Gelderland had aangetroffen in
een bundel Stukken van Landszaaken van den president Van

1) J. A. G. C. Trosée, Historische Studiën, blz. 161 v.
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Hell. Het bleek een document te zijn, waarvan de inhoud
door overeenkomst en verschillen noopte tot vergelijking met
het ontwerp A bij Van de Spiegel.

Behalve deze uitgaven van teksten waren er eenige bun-
dels gepubliceerd met documenten van anderen aard, die op
het totstandkomen van de Unie betrekking hadden, een bron-
nenuitgave van Van de Spiegel vooral, terwijl Is. An. Nijhoff
in het eerste deel van zijn Bijdragen voor V. G. en 0. en
Lenting in de bovengenoemde studie van 1866 belangrijke
gegevens hadden verwerkt en ten deele ook afgedrukt.

Ziedaar in hoofdzaak wat Trosée tot zijn directe beschik-
king vond, toen hij zich aan het vorschen zette. Vóór hij in
1924 zijn bevindingen en zijn opvattingen daarover bekend
maakte, was slechts één aanvulling nog door anderen daar-
aan toegevoegd, in de uitgave nml. van de Notulen van de
Staten van Zeeland en van hunne Gecommitteerde Raden,
waarvan in 1916 een deel verscheen, dat over de jaren 1578
en 1579 loopt. Op blz. 73 daarvan treft men een tekst aan
van de Unie, die zeer veel overeenkomst vertoont met ont-
werp B bij Van de Spiegel en met het Arnhemsche ontwerp
volgens Van Deventer, maar die daarvan toch ook in klei-
nigheden afwijkt, gelijk B en de tekst bij Van Deventer
onderling ook doen. Hoe moet men dat verklaren? Valt alle
verschil terug te brengen op onnauwkeurigheid van copiisten
en (of) uitgevers, of dienen hier afzonderlijke redacties te
worden onderscheiden?

Het antwoord valt niet onmiddellijk te geven, want zoo-
wel Van de Spiegel als Van Deventer hebben als uitgevers
hun hinderlijke eigenaardigheden, waarvan men zich eerst
rekenschap moet geven. Van de Spiegel, die de ontwerpen B
tot en met E in 4 kolommen naast elkaar plaatst, geeft den
gebruiker alleen van redactie E den volledigen tekst 2 ) en
neemt overigens de andere lezingen meestal slechts op voor-
zoover zij van E verschillen. Men vindt in zijn uitgave dus
geregeld vermeld dat deze of gene tekst geheel overeenkomt
met hetgeen één of soms twee kolommen verder staat afge-
drukt, maar de mogelijkheid om te controleeren of de uit-
gever zich in kleinigheden niet heeft vergist ontbreekt. Het
is duidelijk dat zijn nauwkeurigheid licht eens te kort kan

2 ) Men zie echter noot 129 bij art. 12.
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zijn geschoten. Moeten verschillen als de volgende daaruit
misschien worden verklaard 3 ) ?

In den considerans noemt Van de Spiegel ontwerp B gelijk-
luidend met D en voor D verwijst hij weer naar E. Daar
leest men van „de grae f schappen ende landen van Hollandt,
Zeelandt, Utrecht......". Was werkelijk de tekst van B gelijk-
luidend ? De Notulen geven iets anders, nml. „den lande van
Hollandt, Zeelandt, Utrecht......".

Artikel 1 is in aanhef volgens Van de Spiegel bij B ook
gelijkluidend met E en zou dus begonnen zijn als volgt :
„Ende eerst, dat die voorsz. provinciën sick metten anderen
verbynden, confedereren ende vereenigen sullen, gelyck sy
hem verbynden, con f edereeren en vereenigen mits desen,
ten eeuwigen dage by den anderen te blyven ...... ". De No-
tulen echter laten het gecursiveerde weg en zij zeggen verder
dat de gewesten overeenkwamen „ten eeuwigen daghe by
den anderen te sullen blyven".

Zoo wordt ook verderop in dit artikel door Van de Spiegel
den indruk gewekt dat B met E overeenstemt en dus luidt
dat de gewesten elkaar zullen „beschermen jegens alle ende
en ygelyck, wye ende hoedanich die souden moegen wesen",
terwijl de Notulen spreken van „tegens alle uuytheemsche".
En B suggereert „questien", die de gewesten hebben „ofte
naemaels souden moegen cryghen", terwijl in de Notulen het
laatste ontbreekt.

Van Deventer schijnt tusschen beide redacties heen en
weer te zwalken : hij geeft in zijn tekst : de landen van Hol-
land en uytheemsche gelijk de Notulen, maar komt in den
aanhef van artikel 1 overeen met Van de Spiegel. Hij spreekt
ook van geschillen, +diO de provincies, „naemaels souden
mogen crijgen". Nu moet het Tederen gebruiker van Van De-
venters uitgave terstond duidelijk zijn dat deze geen onbe-
perkt vertrouwen verdient. Zij houdt bv. niet vast aan haar
uitgangspunt, aan haar bedoeling om het Arnhemsche ont-
werp weer te geven en daarnaast de kantteekeningen van
Oldenbarnevelt te plaatsen. Want wanneer Van Deventer
tot artikel 7 van zijn tekst is gekomen, slaat hij dat onver-
hoeds over met de vermelding : „is geheel vervallen". Die

3 ) Helaas is het register, waarvan B deel uitmaakte, in Mei 1940
verloren gegaan. Het stuk zelf is dus niet meer te raadplegen en wij
moeten ons aan gissingen wagen.
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opmerking heeft daar. natuurlijk geen pas. Zij zou misschien
in de aanteekeningen op haar plaats zijn, maar niet in den
tekst van een ontwerp, waarin de bedoelde weglating eerst
later een feit is geworden. De indruk vestigt zich dus dat
Van Deventer onbeheerscht te werk gaat en verschillende
stadia van voorbereiding der Unie dooreen haalt. Men wordt
daarin bevestigd bij nadere beschouwing van artikel 8, waar
Van Deventer afdrukt : „Ende ten eynde men t' alle tyden
zoude mogen geassisteert weezen van de inwoonders van den
lande, zullen d' ingesetenen van de voors. geconfedereerde
provinciën, soowel van de steeden als platte landen, gestelt
worden elck op hun wapen......". B heeft hier evenals de
Notulen : „Ende ten eynde men t' allen tyden zoude mogen
geassisteert wesen van den inwoenders van den lande, gelyck
Niervoren is geseyt ende om daer mede soeveel te verhueden
als het moegelyck es, alle uytheemsche crygsvolck, zullen
alle de inwoenders van de voorsz. gecon f oedereerde landen
enz.", terwijl D en E de volgende lezing hebben, die het
dichtst bij Van Deventers tekst staat : „Ende ten eynde men
t' allen tyden sal moegen geassisteert wesen van de inwoen-
ders van de landen, sullen de ingesetenen van elcke van dese
geunieerde provincien, steden ende platte landen....., gemon-
stert ende opgeschreven worden". Het is opmerkelijk dat het
juist ook de redacties D en E zijn, waarin het bovengenoemde
artikel 7 vervallen is, handelende over het terbeschikking
houden van krijgsvolk door de provincies.

In artikel 9 is de verhouding weer anders. Van Deventer
schrijft : „of t gebeurde dat de provinciën in saecke van peys,
oorloge ofte contributie mitten anderen nyet accorderen en
konden", hetgeen overeenkomt met B en D bij Van de
Spiegel. Maar de Notulen voegen v66r peys nog in : bestandt.
Bij artikel 6 eindelijk zegt Van Deventer : „dat de voors. gar-
nisoenen by de geunieerde provincien betaelt sullen worden".
Van de Spiegel, die voor B naar de volgende kolom verwijst,
heeft daardoor voor alle ontwerpen : „de voorsz. geunieerde
provincien" en de Notulen spreken alleen van „de voor-
screven provincien". Het zijn alles kleinigheden, maar bij het
vaststellen van de ware toedracht kunnen zij van beteekenis
zijn. Ik kom er daarom nog op terug.

*,{

Van Deventer vermeldt niet waar hij zijn ontwerp met de
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kantteekeningen gevonden heeft. Trosée zal er naar hebben
gezocht, gelijk hij geregeld de archieven doorvorschte of
schriftelijke inlichtingen van de beheerders vroeg, maar in
handen gekregen heeft hij het niet. Hij haalt althans zonder
commentaar Van Deventers werk aan en bouwt gevolg-
trekkingen op de daarbij gegeven opmerkingen en wijzigin-
gen, die hij op gezag van den bewerker aan Oldenbarnevelt
toeschrijft 4 ) . Zijn intuïtie heeft hem daarbij goed geleid,
want de wijziging, die hij in zijn betoog betrekt is mij wer-
kelijk van Oldenbarnevelt afkomstig gebleken en stamt zeer
waarschijnlijk ook uit den tijd, dien Van Deventer daarvoor
aanneemt. Overigens was er groote kans geweest, dat Trosée
had misgetast en door Van Deventer op een dwaalspoor was
gevoerd.

Het manuscript dat de laatste poogde tot zijn recht te laten
komen, is nml. onder H 2582c in het archief van de Staten
van Holland teruggevonden door Haak 5 ) en door dezen
bewerkt voor zijn uitgave van de bescheiden aangaande
Oldenbarnevelt, waarvan in 1934 het eerste deel verscheen.
Het blijkt een verzameling te zijn van 6 verschillende redac-
ties voor het Unie-verdrag, reikende van vóór Van de Spie-
gels B tot en met den definitieven tekst van Januari 1579.
Er komen bij al deze ontwerpen vele wijzigingen en aanvul-
lingen voor, die ten deele door Oldenbarnevelt, maar voor een
ander deel evenzeer door anderen zijn neergeschreven. De
veranderingen, die Van Deventer plaatst tusschen 10 Sep-
tember en 16 October 1578, blijken verspreid te staan over
vier van de 6 redacties, de, andere over de vierde en vij fde.
Zij zijn ook niet alle van Oldenbarnevelts hand. En of ze wel
stammen uit den tijd, die Van Deventer noemt, is juist een
vraag, waarop men eerst na zorgvuldige overweging van de
stukken zelf en met gebruikmaking van alles wat Trosée aan
het licht heeft gebracht, het antwoord kan pogen te geven.

De uitgave van Haak is voor het verkrijgen van het noo-
dige overzicht ongeschikt, in de eerste plaats al door de in-
richting ervan. Anders dan Van Deventer heeft nml. Haak
niet een vroegere redactie als grondslag genomen, maar de

4) Trosée, a.w., blz. 180.

5) Niet onder H 2583 c, zooals Haak vermeldt.
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laatste. De vroegere ontwerpen zou men dus moeten zien te
reconstrueeren met behulp der kantteekeningen. Doch dat is
onmogelijk, aangezien daarin door den uitgever voornamelijk
aandacht wordt gegeven aan het werk van Oldenbarnevelt.
Al is het niet Haaks bedoeling om met Van Deventer aan
zijn hoofdpersoon alle eer voor de redactie der Unie toe te
kennen, zijn belangstelling is toch wel zoo zeer op Olden-
barnevelt gericht dat hij kantteekeningen van andere hand
veelal onvermeld laat en b.v. van ontwerp IV verklaart dat
het voor zijn doel weinig belangrijks bevat, omdat er wèl
vele veranderingen in zijn aangebracht, maar nauwelijks één
enkele door Oldenbarnevelt. Een onvermijdelijk gevolg van
deze opvatting van zijn taak — die overigens voor een uit-
gave van bescheiden over Oldenbarnevelt natuurlijk wel te
verdedigen valt — is dat Haak zich slechts terloops bezig
houdt met de vraag hoe de door hem behandelde ontwerpen
zich verhouden tot de reeks bij Van de Spiegel. Wat de be-
doelde stukken te beteekenen hebben voor het probleem,
dat Trosée aan de orde heeft gesteld, wordt dus niet aan-
geroerd. In deze bijdrage wordt gepoogd dat alsnog te be-
palen.

***

Allereerst moet worden gezegd dat de teruggevonden stuk-
ken geen nieuw licht geven op de voorgeschiedenis van de
Unie tot aan de bekende vergadering te Arnhem op 8 en 9
September 1578. Wat Trosée daarover heeft te berde ge-
bracht blij ft dus onaangetast, behoudens een kleinigheid, die
ik hier terloops mag vermelden, al kom ik daarmee op een
zijpad. Trosée spreekt van een voorbereiding der geesten
door afgezanten, eerst van Oranje — sinds Februari 1577 —,
daarna van Jan van Nassau — sinds den zomer van 1578 —
en rept dan van samenkomsten van vertegenwoordigers van
een paar gewesten, waarin men, eenmaal voor de aaneen-
sluitingsgedachte gewonnen, het poogt eens te worden over
de beginselen. Een voorbeeld van zulk een beginselverklaring
vond hij in het Rijksarchief in Groningen. Het stuk is als
bijlage I bij zijn opstel afgedrukt 6 ). Trosée acht het moge-
lijk dat het is opgesteld in den zomer van 1578, doch ook dat
het teruggaat tot het begin van 1578 of zelfs tot 1577.

6 ) Trosée, a.w., blz. 182.

Bijdr. en Meded. LXIV.	 8
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Welnu, het is ongetwij feld van het voorjaar van 1577 en
mag worden gesteld tusschen 26 Maart en 12 April van dat
jaar. Op eerstgenoemden dag nml. werd door de Omme-
lander Staten besloten „dat men beflitigenn und arbeiden
sail umme mit den naberslanden als nemlich Westfrieslant,
Drentlandt, Overyssel und Gelrelandt etwes naher geuniert,
geconfederert und verbonden te worden". Men zou informee-
ren, wanneer de Geldersche landdag bijeenkwam en daar-
heen dan een afgezant sturen „und midler tyt solde men
voer eerst concipieren die articulen der confederation und
verbuntenisse und eerst van den selven mit den gedeputier-
denn van Frieslandt te communicierenn um dan daer te
reysenn unde van de saeke mit den voersz. gedeputierdenn
van Frieslandt te spreckenn und handelenn, hebben die
Herenn gedeputierdenn der Omlanden gebeden und gecom-
mittiert den Ecrwerdigen Edlen Gestr. Erentfesten und
Hoechgelertenl Herenn Arnoldum Kenning, prelat tho
Auwert, Wigbolt van Eeuszum, Rittern und D. Hieronimum
Verruciunl, der Omlanden syndicum".

Het stuk dat Trosée als bijlage heeft gepubliceerd, blijkt
met de hand van Verrucius te zijn geschreven en 12 April
kon deze syndicus ter vergadering melden dat de commissie
in Friesland op bezoek was geweest en daar overlegd had
„belangende enige naerdere Unie und confederation mit oer
andere nabere landen te maeken". Het concept van de
daerbij te volgen beginselen, mag men aannemen, was toen
reeds opgemaakt. Een afgezant naar den Gelderschen land-
dag, die 1 Juli zou beginnen, werd op 27 Juni aangewezen.
Hij was op 16 Juli al weer terug, zonder dat iets blijkt van
zijn bevindingen of verrichtingen 7).

Al is evenwel het stuk, dat Trosée aan het licht bracht,
reeds eerder opgesteld dan hij vermoeden durfde, het past
wel in zijn voorstelling van zaken, daar de notulen der Om-
melander Staten uitwijzen dat de gedachte aan een nadere
Unie ook in Groningerland is gewekt door een gezant van

7) Alles naar Protocol of resolutieboek der Ommelanden in het

archief der gemeente Groningen. Noot 1 op blz. 12 bij Haak, Johan

van Oldenbarnevelt (R.G.P.), I, blijkt dus onjuist te zijn. De Rijks-

archivaris in Gelderland meldde mij dat in de stukken over den

landdag van 1 Juli 1577 niets over een Groninger afgezant te vin-

den is. De archieven in Groningen geven evenmin uitsluitsel.
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den Prins, door Popko — of Pompe j us — U f kens nml., die
met geloofsbrieven van 11 December 1576 naar het Noorden
(zoowel Friesland als Groningen) was gezonden en daar
op 5 Januari 1577 ter vergadering verscheen. Een en ander
verdient ook daarom vermelding, wijl Trosée geen afgezant
van Oranje over een nadere unie kent vóór Februari 1577,
toen Jacob iMuys naar Gelre werd afgevaardigd 8 ), terwijl
Gachard in zijn Correspondance de Guillaume le Taciturne
toch nog pas op 17 Januari 1577 den Prins laat schrijven
over nadere aaneensluiting rondom zijn persoon van Holland,
Zeeland, Gelre, Friesland en Groningen 9 ), d.w.z. toch altijd
nog pas nadat bij de eerste Unie van Brussel een partij met
don Juan tot overeenstemming was geraakt. Het boven be-
sproken geval toont dat Oranje al aan het contramineeren
was nog vóór zelfs de vergadering der Staten-Generaal op
22 December 1576 naar Namen was verhuisd. Dat toen in
de eerste plaats met het bewerken van Groningen en Fries-
land werd begonnen zal wel samenhangen met de gevangen-
neming van den stadhouder Billy op 23 November, terwijl
de vlotheid, waarmee speciaal de Ommelander Staten op de
gedachte ingingen zeker verband houdt met het streven van
die heeren om tegenover de stad Groningen de zelf standig-
heid van het platteland als afzonderlijk gewest te verdedigen
en waar mogelijk door verdragsluiting met andere gewesten
implicite erkend te krijgen.

* ,^ ^

De Nadere Unie zou intusschen eerst recht op gang komen
na het optreden van Jan van Nassau als stadhouder van Gel-
derland, toen sedert begin 1577 alweer velerlei hoop op een
eendrachtig algemeen verbond was teleurgesteld. In dien tijd
valt dan het opstellen, — naar Trosée heeft aangetoond :
door den Utrechtschen landsadvocaat Floris Thin 10 ) — van
de memorie, die bij Van de Spiegel A is genoemd en van
het stuk, dat in het dossier van Van Hell wordt gevonden
(H). A moet zijn ontworpen nadat de godsdienstvrede vari
12 Juli 1578 was geformuleerd. Het voorziet in een Unie

8) Trosée, a.w., blz. 300 v.

9) Gachard, a.w., III, p. 181 v.
10) Troseé, a.w., blz. 169 v.
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„ten eeuwigen daegen ofte tot sekeren tij t". Op 18 Augustus
hoorden Geldersche afgezanten van graaf Jan te Utrecht
voor het eerst melding ervan maken en zij haastten zich het
in afschrift naar Arnhem over te zenden 11 ) . In Gelderland
moet daarna H zijn ontworpen als poging om A meer met
eigen wenschen in overeenstemming te brengen — aldus be-
toogde Trosée terecht tegenover Lenting, die H ouder had
genoemd dan A 12)

Iets anders is of H door of onder rechtstreekschen in-
vloed van Jan van Nassau is gemaakt, zooals Trosée meende.
Reeds Japikse heeft daartegen bezwaar gemaakt en het on-
waarschijnlijk genoemd, dat deze ijverige Calvinist juist het
artikel over den godsdienst zou hebben geschrapt en er niets
voor in de plaats gezet 13 ). Ik mag er hier ook op wijzen
dat met de schrapping van het 8ste artikel van A, waardoor
eventueel een „protecteur" met meerderheid van twee der-
den der stemmen kon worden aangenomen, ook vervallen
was de verzekering, die aan het slot daarvan stond, dat men
trouw bleef aan het Heilige Roomsche Rijk. Op het laatste
was Jan van Nassau echter juist ten zeerste gesteld 14).

Maar dan verder zie ik in H een tendentie om zooveel
mogelijk de lasten der defensie op de Unie te schuiven, doch
het gezag daarvan klein te houden : niet alleen draagt de
Unie bij in de kosten der fortificaties, maar, anders dan bij
A, komt ook krijgsvolk voor rekening van het geheel. De
mogelijkheid van overstemming wordt echter stelselmatig ge-
schrapt en van generale middelen, zelfs van quoten, wordt
niet meer gerept. Daar spreekt niet in de eerste plaats de
geest van den stadhouder, maar die van het gewestelijk par-
ticularisme. Toen Jan van Nassau zijn denkbeelden uiteen-
zette in een instructie voor twee afgezanten naar Holland en
Zeeland, zette hij de generale middelen voorop 15 ) en wilde
hij daaruit dan de grensvestingen en haar bezettingen laten
betalen ; en op den landdag van September 1578 voer hij hef-

11) Trosée, a.w., blz. 170.

12) Trosée, a.w., blz. 165 v.

13) Japikse, Ter herdenking van de Unie van Utrecht, Bijdr. voor

V. G4 en 0., VIe R., VIII, blz. 15.

14) Trosée in Bijdr. en Meded. van Gelre, deel 38, blz. 170, 177.

15) Trosée, Historische. Studiën, blz. 185.
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tig uit over de laksheid,, die het gewest niet zelf voor geld-
middelen, troepen en vestingen deed zorgen 16).

Hoe dit zij, A en H moeten beide reeds op papier hebben
gestaan, toen afgevaardigden van Holland, Zeeland, Utrecht
en Overijssel op 8 September op verzoek van den stadhouder
op den Gelderschen landdag te Arnhem verschenen en m.n.
die van Holland en Zeeland hun bereidverklaring tot het
sluiten van een nader verbond betuigden. Den dag daarop
kwam er een concept ter tafel met verschillende punten, „die
scheenen by den van Hollant ingestelt te wesen" en daarover
liepen toen de beraadslagingen, tot de deputaties 's middags
vertrokken om hun lastgevers over het ontwerp te hooren. Op
15 October zou men te Utrecht opnieuw bijeen komen om
de uitkomsten van dat overleg mee te deelen 17).

Aldus in het kort wat over het ontstaan van het „ontwerp
van Arnhem" bekend is. Het is waarschijnlijk dat het op den
avond van den Sen of misschien reeds even eerder in een
onderonsje van Gelderschen en niet-Geldersche afgevaar-
digden is opgesteld 18 ). Men mag verder aannemen dat dit is
geschied met gebruikmaking van A en van H en er is dus
alle aanleiding om het ontwerp B, dat duidelijk en vaak let-
terlijk op de beide laatstgenoemde teksten teruggaat, voor
het product van Arnhem te houden. Zoo is dan ook altoos
gedaan. Maar als de Zeeuwsche afgevaardigden uit Arnhem
terugkomen, leggen zij het ontwerp over dat in de Notulen
staat en wij zagen boven dat dit in onderdeelen van B ver-
schilt. Tenslotte is er nog de tekst, die bij Van Deventer het
ontwerp van Arnhem heet te zijn.

Een middel om hier in het reine te komen geven de ont-
werpen uit het archief der Staten van Holland. Wanneer
wij die onderscheiden met de cij fers, die Haak eraan heeft
gegeven, dan vormen daarin I, II en III één groep. Zij be-
sluiten alle drie met de opmerking dat gedeputeerden de
voorafgaande artikelen aan hun meesters zullen voorleggen

16) Bijdr. voor V. G. en 0., I, blz. 122.

17) Bijdr. voor V. G. en 0., I, blz. 123 v.
18) Delfos, Die Anfange der Utrechter Union, S. 103, wijst erop

dat bv. Renneberg in zijn adhaesiebetuiging zegt te hebben mee-

gewerkt.
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en op 15 October te Utrecht opnieuw zullen samenkomen
om verslag te doen en een Unie te sluiten. Doch dit is niet
hetgeen over de nauwe verwantschap van deze drie ontwer-
pen beslist, want ook IV heeft dat slot en dat IV heeft een
afwijkende voorgeschiedenis, zooals nog blijken zal. Alle drie
ook dragen zij de sporen van de werkzaamheden van Olden-
barnevelt, die te Arnhem deel uitmaakte van de Hollandsche
bezending, doch ook IV en V zijn door Oldenbarnevelt van
kantteekeningen voorzien en het zal juist onze taak blijken
vast te stellen waar en bij welke gelegenheid al die notities
zijn aangebracht. Wat echter den nauwen samenhang van
I, II en III bewijst is dat aanvullingen en veranderingen bij
I in den tekst van II blijken te zijn verwerkt en dat de eenige
toevoeging bij II in den tekst van III voorkomt.

Ontwerp I geeft een tekst met allerlei doorhalingen, wijzi-
gingen en kantteekeningen ter overdenking en discussie, een
en ander tendeele door Oldenbarnevelt geschreven. In II,
een nette copie van het gewijzigde 1 19), zijn de marginalia
door den copiist weer in den rand bijgeschreven, doch door-
halingen en veranderingen zijn, als gezegd, in den tekst ver-
werkt. Een toevoeging bij artikel 13, die Oldenbarnevelt in I
aan den rand aangebracht had, doch die weer is doorgehaald,
is in II (en III) als kantteekening gecopieerd en ook weer
geschrapt. Er staat „pro memoria" boven. De strekking is
dat als een gewest van zijn vrijheid in het regelen van gods-
dienstzaken op aanstootelijke wijze misbruik maakt, op
klachte van andere gewesten, steden of kwartieren de
generaliteit zal kunnen ingrijpen.

Oldenbarnevelt voegde in II een nieuwe verbetering toe :
in artikel 3 wilde hij dat na „heeren, forsten ofte princen"
gelezen zou worden : „landen ofte provincien". Redactie III,
geschreven door een anderen copiist dan II, heeft die aan-
vulling in den tekst opgenomen. Haak besloot hier uit dat III
naar II was gecopieerd. Het is mogelijk en men kan het be-
vestigd achten doordat II en III in artikel 4 dezelfde a f -
schrij f fout maken. Zij stellen daar iets „ter ordonnantie van
dese jegenwoordige provincien", waar niet slechts I, doch
zeker ook de Notulen lezen „geunieerde". Van de Spiegel

19) Dat II naar I is gecopieerd komt o.a. uit, doordat in II, art. 4,

eenige woorden zijn overgeslagen en aan den rand door den copiist

bijgeschreven, die bij I juist een geheele regel beslaan.
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laat voor B op dit punt geen nadere vergelijking toe. In III
is de juiste lezing door Oldenbarnevelt aan den rand hersteld
op een voor zijn doen ongewoon duidelijke wijze, maar toch
zoo dat omtrent zijn handschrift geen twijfel kan bestaan.
De verbetering zal zijn aangebracht vóór Oldenbarnevelt met
zijn bekende, moeilijk leesbare hand dit III van vele verdere
notities ging voorzien. Maar II heeft hij op dit punt niet
verbeterd, hetgeen al weer den indruk kan versterken dat de
toevoeging „landen ofte provincien" eer door II in III zal
zijn gekomen dan omgekeerd van III naar TI.

Toch is er zeker één omstandigheid, die tot andere gevolg-
trekking kan leiden omtrent de verhouding van II en III:
de besproken toevoeging „landen ofte provincien" komt in de
Zeeuwsche Notulen al voor. Hetgeen dus ook een gang van
zaken kan doen veronderstellen, waarbij III naar een ander
voorbeeld werd vervaardigd. „Jegenwoordige" voor „geuni-
eerde" is zeer wel denkbaar als fout van vluchtig lezen en
kan dus twee maal zijn voorgekomen bij verschillende copiis-
ten, onafhankelijk van elkaar. Oldenbarnevelt zal in het aan-
genomen geval zijn aanvulling in II eer aan het voorbeeld
van III hebben ontleend dan aan III zelf, want wij zagen
immers zooeven dat hij op een ander punt II niet naar III
bijwerkte.

Het moge alles wat ingewikkeld lijken, dat men zeker in
de aangegeven richting moet denken, lijkt mij te volgen uit
de wijze, waarop de „pro memoria" bij artikel 13 is doorge-
haald, in I en III vluchtig, zooals men dat van Oldenbarne-
velts pen verwachten mag, in II nadrukkelijk, door den
copiist. Was III zonder meer naar II afgeschreven dan zou
de doorhaling daar ook door den afschrijver en waarschijn-
lijk forscher zijn geschied, zoo wil mij lijken, of de „pro me-
moria" was weggelaten. Dat de noot, doorgestreept en wel,
bij II is overgenomen door den copiist, kan misschien ver-
klaard worden uit Oldenbarnevelts wensch om het genoteerde
in herinnering te houden. Een andere noot, die in I ook was
geschrapt, ontbreekt bij II. Doch III schijnt eer naar een
voorbeeld te zijn gemaakt, waar de „pro memoria" nog intact
was gebleven, niet naar II dus.

De tekst in de Zeeuwsche Notulen maakt geen gewag van
de „pro memoria". Hij werd ook gemaakt buiten aanraking
met Oldenbarnevelt en dus zonder dat men besefte hoe deze
de daarin vervatte gedachte, ofschoon A in Arnhem verwor-



120	 DE ONTWERPEN VAN DE UNIE VAN UTRECHT

pen, wilde vast houden. Maar B heeft haar wel en ook daar
is zij geschrapt. Zou het kunnen zijn dat B een copie is, die in
Zeeland uit Holland werd ontvangen ? Het zou de verschillen
met den tekst der Notulen kunnen helpen verklaren.

* ^ ^

De samenhang van I, II en III en de vergelijking daarvan
met B en de Notulen leiden onze gedachten weer naar
Arnhem.

Bij nadere beschouwing van I kan men zich voorstellen
dat daar de grondtekst, misschien al met eenige kantteeke-
ningen, in vertrouwden kring werd opgemaakt, zooals boven
werd besproken en dat Oldenbarnevelt verdere wijzigingen
in volle vergadering op zijn exemplaar heeft aangebracht,
naar gelang de besprekingen vorderden of er opmerkingen
werden gemaakt. Het is echter evenzeer mogelijk dat alle bij-
schriften en doorhalingen reeds vóór de bespreking in den
Gelderschen landdag waren tot stand gekomen. Zekerheid
valt op deze punten niet te bereiken. Er schijnt te Arnhem
in den landdag niet veel gediscussieerd te zijn over het over-
gelegde ontwerp, zoodat de laatste veronderstelling wel de
meeste waarschijnlijkheid heeft, maar de slotwoorden van I,
door Oldenbarnevelt toegevoegd, kunnen toch pas in of na
de algemeene beraadslagingen zijn geschreven : men zou in
October te Utrecht weer bijeenkomen. In geen van beide
gevallen evenwel kan het aandeel van Holland en van Olden-
barnevelt persoonlijk verder worden benaderd dan de Gelder-
sche notitie toelaat, die het project „by den van Hollant inge-
stelt" noemt of dan gesuggereerd wordt door de bijzondere
behandeling, die Holland en Zeeland op enkele punten
vinden.

Men kan overwegen of de grondtekst van I misschien
reeds kant en klaar door de Hollanders te Arnhem is over-
gelegd. Zij hadden volmacht om over een Nadere Unie „te
treden in communicatie ende eenige articulen te ramen". Een
officieel Hollandsch voorstel hadden zij dus zeker niet bij
zich, maar zij kunnen onderling iets hebben ontworpen. Zij
waren evenwel gezonden om te beraadslagen over een ver-
bond „met de landen van Gelre, Utrecht, Vriesland, Over-
yssel en Groningen" (met Zeeland was Holland al enger'
geallieerd) en het is dus niet waarschijnlijk dat zij een stuk
zullen hebben opgesteld, dat eerst alleen van Gelre en
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Utrecht rept, gelijk in I het geval is. De tekst van I is boven-
dien onmiskenbaar mede met behulp van H gemaakt en het is
onwaarschijnlijk dat dit in Holland reeds bekend was. Een
Hollandsche wensch als het aanwenden van de opbrengsten
der koninklijke domeinen wordt in I ook gemist. Er is dus
geen aanleiding daarin een geesteskind van speciaal Holland-
sche afgevaardigden te zien 20).

Moeten wij ook rekening houden met de mogelijkheid dat
men in Arnhem niet verder is gekomen dan het ongewijzigde
I, met alleen de kantteekeningen, die gemaakt zijn in het
handschrift van den ontwerper, zonder de noten of bijvoe-
gingen dus, die Oldenbarnevelt eraan heeft toegevoegd? Zijn
werk zou dan elders, m.n. na terugkeer in Holland moeten
zijn verricht en dat is onwaarschijnlijk, daar er immers groote
verwantschap bestaat juist tusschen II en III eenerzijds en
aan den anderen kant de redactie in de Zeeuwsche No-
tulen. Ook is door Trosée een Utrechtsch advies bekend ge-
maakt, dat alleen op het Arnhemsche ontwerp betrekking
kan hebben en waarin wordt gesproken van een „apostille"
bij artikel 8, die in I van de hand van Oldenbarnevelt blijkt
te zijn 21). Wat te Arhem voorloopig is vastgesteld moet dus
wel gezocht worden in II, vermoedelijk met de boven be-
sproken aanvulling in artikel 3, zooals III die heeft.

Als wij echter bedenken dat die copieën na terugkomst van
de Hollandsche deputatie in den Haag moeten zijn gemaakt
op grond van I met wijzigingen en aanvullingen, dan be-
hoeft het geen verwondering te wekken, wanneer men in
Zeeland uit meegebrachte aanteekeningen een iets afwijken-
den tekst blijkt te hebben afgeleid. Van een of f icieele en
alleen erkende redactie kan geen sprake zijn geweest. Ik ben
dan ook geneigd den tekst in de Notulen gelijkwaardig te
noemen met den grondtekst van II of III. Wanneer Van de
Spiegel in B van deze beide afwijkt, heeft zijn manier van
uitgeven hem parten gespeeld, zooals bv. in de boven be-
sproken gevallen, waar in de considerans van B: „graef-
schappen ende landen" bepaald uit verwarring met latere

20) De instructie voor de Hollandsche afgevaardigden bij Haak,

a.w., I, blz. 7-8. Letterlijke overeenkomst van I met H, die niet

ook op A kan teruggaan: art. 4 (H 4), 7 (H 5), 8 (H 6), 9 (H 7),

15 (H 9).

21) Trosée, a.w., blz. 186-187.
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teksten is voortgekomen, terwijl er ook „uuytheemsche" moet
worden gelezen in artikel 1, op grond van overeenstemming
van I, II en III met de Notulen. Wat Van de Spiegel sugge-
reert : „alle ende een ygelyck", is weer uit een latere redactie.
Als Van de Spiegel leest dat de gewesten zich verbinden
altoos bij elkander te blijven en de Notulen hebben evenals
de Hollandsche teksten : te zullen blijven, dan pleit dat weer
tegen Van de Spiegel, die ook hier door een latere redactie
op verkeerd spoor is gekomen. Maar Van de Spiegel heeft
de Hollandsche redacties aan zijn zijde, wanneer hij in den
aanhef van artikel 1 wil laten lezen dat de gewesten zich
„verbynden...... sullen, gelyck zy hem verbynden...... mits
desen" en de Notulen mogen hier dus niet tegen Van de
Spiegel getuigen.

Moeilijker is uit te maken wat wij moeten denken van het
„ofte naemaels souden moegen cryghen", dat volgens Van
de Spiegel reeds in B (art. 1) zou hebben gestaan en dat in de
Hollandsche teksten als „ofte namaels mogen crygen" pas
verschijnt als een van de twee nadrukkelijk geschreven aan-
vullingen, die bij III voorkomen. De andere was de door
Oldenbarnevelt gemaakte verbetering van „j egenwoordige"
in „geunieerde", die wij boven als een herstel van den juisten
tekst leeren kennen -- maar de toevoeging, die ons hier
bezighoudt, is met een andere hand geschreven en dus ook op
een ander moment aangebracht. Ik meen : toch altijd nog vóór
Oldenbarnevelt aan het toevoegen ging van zijn uitvoerige
notities op III, dat wordt verderop wel aannemelijk 22) ; maar
hoeveel eerder valt niet te zeggen en of het toen een novum
was dan wel een verbetering op grond van het voorbeeld,
waarnaar III was gemaakt, blijve onbeslist. En zoo moet
ook de vraag worden opengelaten of B -- misschien, naar wij
zagen, een uit Holland naar Zeeland overgezonden copie —
de toevoeging reeds gehad kan hebben of niet.

Toen wij boven de waarde onderzochten van hetgeen Van
Deventer liet drukken, bleek dat in artikel 8 B en de Notulen
overeenstemden. Ook de Hollandsche teksten I, II en III
sluiten zich daarbij aan. In artikel 9 bleken de Notulen te
spreken van „saecken van bestandt, peys, oorloghe ofte con-
tributie". Van de Spiegel had het woord bestand niet en in
de Hollandsche documenten ontbreekt het ook. Er is dus

22 ) Zie beneden bij noot 35.
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weer geen reden om Van de Spiegel hard te vallen op grond
van de Notulen. Maar in artikel 6 blijken de Notulen en de
ontwerpen I—III overeen te komen in : „de voorscreven
(resp. voors.) provincien" en zal Van de Spiegel weer door
zijn wijze van vergelijken zijn misleid.

* ^ ^

Uit I en de wijzigingen daarop valt af te leiden dat men in
Arnhem aanvankelijk gedacht heeft aan een Unie — nu uit-
sluitend „ten ewige daegen" — van Gelre met vooral Holland,
Zeeland en Utrecht, doch dat al spoedig ook Overijssel, Fries-
land en daarna evenzeer Groningen en de Ommelanden,
Drente en hingen, als vermoedelijk eerste contractanten zijn
beschouwd. Het vormen van een landweer van inwoners —
denkbeeld, het eerst in H onder woorden gebracht — vond
zooveel instemming dat een kantteekening bij artikel 8 het
aanbeveelt, ook als de Unie niet tot stand zou komen. De
gedachte dat kloosterlingen en andere geestelijken, die tot de
hervorming overgaan, evenals in de, Pacificatie was bepaald,
recht op levensonderhoud zullen behouden uit de goederen
van hun stichting, wordt met een „Nota" bij artikel 14 al
onder woorden gebracht. De stadhouders worden op dezelfde
wijze als de meest geschikte arbiters voorgesteld (art. 15) .
Overeenkomstig de instructies der Hollanders, die vóór afreis
naar Arnhem hun waren meegegeven, wordt in artikel 13
de godsdienstvrede aanbevolen, gelijk ook A had gedaan,
doch met de mogelijkheid van afwijkingen.

Wat overigens de algemeene strekking van het ontwerp
betreft : van een „protecteur", zooals A wilde, is geen sprake
meer, evenmin als in H. Holland en Zeeland krijgen reeds
in den grondtekst een afzonderlijke plaats en zullen in het
godsdienstige vrijheid van handelen behouden (art. 13), ter-
wijl hun hulp aan de Unieleden in geval van nood precies
wordt aangegeven met 25 vendels voetknechten en 100 paar-
den, gelijk aan wat zij ook aan de Generale Unie reeds
hadden toegezegd (art. 5) .

Over het geheel spreekt het particularisme sterk, al wordt
overstemming niet altijd uitgesloten (art. 9), maar de kosten
van krijgsvolk worden ook meer overeenkomstig A aan de
provincies gelaten en komen slechts ten deele — naar H —
voor rekening van de Unie (art. 6, 7). Er zullen nu --- ge-
lijk A reeds wilde — ook generale middelen beraamd moeten
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worden als de nood aan den man komt (art. 5) 23 ). Hadden
de Hollanders in Arnhem niet gezegd dat het te dwaas was
zooals Gelre wel hulp vroeg, maar zelf niets deed om in de
kosten te voorzien, zoodat het „scheen dat die van Gelderlant
oer begeerden arm te hebben ende hen selfs rijck" ? 24 ) Maar
spijkers met koppen slaan was toch niet gelukt in dit op-
zicht.

* * *

De deputaties waren dus uit Arnhem naar hun gewesten
teruggekeerd en daar moest in de vergaderingen der Staten
worden beslist welke houding men ten aanzien van het gecon-
cipieerde wilde aannemen. Toen echter de Hollanders, weer
met Oldenbarnevelt in hun midden, op 18 October te Utrecht
ter Statenvergadering kwamen, verschenen daar wel ook af-
gevaardigden van Gelre, Overijssel en de Ommelanden, maar
het bleek dat buiten Utrecht en de Ommelanders alleen Hol-
land gereed was om af te sluiten. De vergadering hield eenige
beschouwingen en ging toen uiteen met het plan 23 Novem-
ber terug te komen 26). Het zou begin December worden eer
het er van kwam en in dien tusschentijd werd er in Gorcum
op 15 November en volgende dagen nog een vergadering ge-
houden over Zeeuwsch-Hollandsche aangelegenheden, waar
ook Jan van Nassau verscheen in opdracht van zijn broer
en waar men tevens gelegenheid vond om over de Nadere
Unie te beraadslagen. Daarna togen verschillende van de
aanwezige Zeeuwen en Hollanders naar Utrecht. Oldenbar-
nevelt ging deze keer niet mee, hoewel hij met drie anderen
(Van Boetzelaer, Muys en Cant) daartoe wel gemachtigd
was. In zijn plaats vinden we den landsadvocaat Paulus Buys
nu bij de deputatie 26).

Wat er precies over de Unie-in-ontwerp is verhandeld in
de gewesten en te Gorcum is slechts ten deele bekend, maar
wij weten wat in Zeeland reeds op 4 October over het Arn-

23) Voor de vergelijking van I met A en H zie nader Delfos, a.w.,

S. 103, Anm. 3.

24) Bijdr. v. V. G. en 0., I, blz. 127.

25) Haak, a.w., blz. 10 v., ook Van Deventer, a.w., I, blz. 5 v.

26) Haak, a.w., blz. 17 en n. 11. Buys heeft in December te

Utrecht het ontwerp van de Unie mede onderteekend, niet Olden-

barnevelt.
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hemsche project is gezegd 27) en de notulen van de Staten
van Holland leeren althans dat laatstgenoemd lichaam op 14
October, de beraamde Unie „resumeerende", het concept
heeft „in eenige poincten doen redresseren" 28 ) . In welk
opzicht blijkt niet.

De Zeeuwen hadden een heele reeks van op- en aanmer-
kingen en op één punt, betreffende artikel 5, besloten zij
„met die van Hollandt (te) treden in communicatie". Of
dat dadelijk schriftelijk is geschied en of daarbij misschien
de geheele memorie is overgezonden, die zij op 6 October
in verband met hun wenschen gereed hadden 29), wordt niet
duidelijk en zoo kon Haak veronderstellen dat het overleg
over de Unie tot de bijeenkomst te Gorcum was uitgesteld 30).

Merkwaardig is nu het volgende : ontwerp III onder de
Hollandsche stukken is voorzien van een menigte van aan-
teekeningen, alle, behalve de twee, die reeds besproken wer-
den 30a), van de gewone hand van Oldenbarnevelt en daaronder
zijn er eenige, die juist een paar punten raken, waarop de
Zeeuwen wijziging verlangden. Deze laatsten wilden nml. dat
zou uitkomen dat Holland en Zeeland graafschappen waren.
Zij wilden nadere verduidelijking op het stuk van de hulp aan
de beraamde Unie te verleenen (in hoeverre kwam die boven
hetgeen de Generale Unie kon eischen?) en drongen aan op
gemeene middelen. Daarover in het bijzonder besloten zij
met Holland te overleggen. Zij vroegen zich ook af of elk
gewest in het beraamde verbond evenveel invloed zou hebben
dan wel of het voorkeur verdiende meer stem te geven naar-
mate een lid meer bijdroeg. De mogelijkheid van vervreem-
ding van een gewest door huwelijk, schenking, of testament,
die een oude noot bij artikel 1 reeds voorzag, wilden zij uit-
drukkelijk in den tekst buitensluiten. Op al deze punten
schijnt III met wijzigingen in te gaan 31) en de verdere

27) Van de Spiegel, Bundel van onuitgegeven stukken, I, blz.
38 v.; Notulen van de Staten van Zeeland, 1578-1579 (Boek van
Resolutiën), blz. 70 v.
28) Resolutiën der Staten van Holland, t.p.
29) Notulen van de Staten van Zeeland, 1578-1579 (Collegiaal-

boek), blz. 44.
30) Haak, a.w., blz. 19.
30a) Zie blz. 119 en 122.
31) III, aanhef, art. 5, 9, 10. Zie ook de Nota bij I, art. 1.
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Zeeuwsche wenschen worden gehonoreerd met aanvulling
of onderstreping in IV : grooter bijdrage van de Unie voor
vestingswerken (onderstreping), toekenning van logiesgeld
en eindelijk een redactiequaestie : in plaats van het woord
prejuditie wilden de Zeeuwen in artikel 17 tot laste lezen en
het werd door een wijziging van Oldenbarnevelt bij IV : „tot
laste ofte prejuditie" 32 ). Met nota's over arbitrage door de
stadhouders, mits alleen in quaesties, die alle gewesten raak-
ten, en over het onderhoud van uittrekkende kloosterlingen
verklaarden de Zeeuwen zich accoord. Ik laat enkele punten
onbesproken, die ons verder niet zullen behoeven bezig te
houden.

Het voorafgaande brengt ons weer bij de Hollandsche
stukken, want wij willen nu weten, wanneer III is gewijzigd,
om daarna te kunnen overwegen of daarbij met de Zeeuw-
sche wenschen rekening zal zijn gehouden. En vervolgens
komt de vraag waar en wanneer de veranderingen op IV
zijn aangebracht.

Ik noemde I, II en III samenhangend. Op diezelfde manier,
speciaal in den trant, waarop II uit I met wijzigingen is ont-
staan, behooren ook IV, V en VI bij elkaar, maar tusschen
III en IV is een gaping : de veranderingen bij III worden
niet overgenomen, althans niet in dezelfde bewoordingen.
Wat mag daarachter steken?

Eerst eenige voorbeelden. In artikel 2 worden allerlei voor-
wendsels genoemd, waardoor men zich niet van de wijs zal
laten brengen, voorwendsels, waarmee de tegenpartij een
aanval zal willen goedpraten. Zoo heet het in III dat men
weerstand zal bieden, al streed de vijand „onder coleur allene
van de Catholijcke Roomsche religie met wapenen te willen
restablisseren ende restaureren ofte oick ter cause van dese
jegenwoirdige Unie...... ". Bij ofte voegt nu Oldenbarnevelt
in III toe : „ofte invueren ofte" en na oick: „ter oersaeke van
eenighe nijeuwichheijden nae de Pacificatie van Gendt, tot
desen daghe, in de voors. provinciën, steeden ende leeden
van dien bij veranderinge van de religie ofte regeerders
nochte". Zoo krijgt hij weer aansluiting bij den grondtekst.
In IV echter vindt men deze aanvulling in andere woorden
terug in de redactie van het ontwerp, nml. : „ofte innevoeren
ofte oick van eenige nyewicheden ende alteratiën die binnen

32) IV, art. 4, 7, 10, 17.
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eenige der voorsz. provinciën, steden ofte leden van dien
zoo in de regieringe (sic) als in 't stuck van de regieringe
(sic) 33 ) zedert in den jaere 1572 tot desen dage toe zyn
gebeurt ofte oock". Waarop dan weer wijzigingen worden
aangebracht, die in den tekst van V terug komen.

Men ziet : de bedoeling is dezelfde, maar de woorden zijn
iets anders gekozen en er wordt ook een ander tijdstip ge-
noemd als uitgangspunt van veranderingen, die men wil
trachten te handhaven.

Artikel 10, bepalend dat een gewest geen verbond met
vreemde machten mag sluiten zonder toestemming van de
andere provinciën, wordt in III door Oldenbarnevelt aan-
gevuld : „nochte in eenighe aliancij ofte alienatie consenteren
ofte bewillighen", maar IV heeft : „nochte gesepareerd wor-
den bij forme van contract, huwelicke, gi f te, voorwaarde ofte
anderssins", hetgeen overeenkomt met een noot, die in I, II en
III bij het eerste artikel stond, doch in III wordt geschrapt
met de opmerking van Oldenbarnevelt : „dit te preterieren
in silentio" — omdat hij nml. dezelfde materie door zijn ver-
andering bij artikel 10 geregeld meende te hebben. Zoo althans
zou ik het verschijnsel willen verklaren.

Het voorafgaande herinnerde ons aan de Zeeuwsche wen-
schen. Wij moeten er weer aan denken, wanneer Olden-
barnevelt in den aanhef landen in graefschappen schaeen verandert,
maar in IV staat weer landen, wat dan nogmaals door hem
wordt gewijzigd, nu in graefschappen ende landen, een van
de weinige sporen in IV van zijn hand.

Van artikel 5, waarin Zeeland onduidelijkheden zag, ont-
werpt Oldenbarnevelt bij III in den rand een geheel nieuwe
redactie. Zij komt bij IV voor een groot deel in den tekst
voor, maar toch met afwijkingen van wat eerst was neerge-
schreven. De strekking blijft gelijk : men zal „zoe Naest d'
andere provintiën...... van de voors. Unie geweecken ofte
gesepareert zullen zijn" gemeene middelen instellen, die „een-
paerlyck ende op eenen voet, tot gemeene defentie derselve
(IV : provincien) geheven ende openbaerlijck den meest
daervoor biedenden (IV : van drie maenden tot drie maen-
den) verpacht zullen worden (IV : alomme binnen die voors.
geunieerde provinciën), zoewel in de steden als ten plat-

33) Verbetering in IV verandert het eerste „regieringe" in religie.

C bij Van de Spiegel heeft dezelfde schrijffout zonder correctie.
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ten lande (IV : zoewel ten platten lande als binnen den
steden), de navolgende middelen".Deze middelen wor-
den daarna niet genoemd, in het concept bij III niet
en evenmin in den tekst bij IV. Zij komen pas ter
sprake in een aanvulling op het laatste ontwerp. In III ver-
volgt Oldenbarnevelt het nieuwe artikel 5 : „dewelcke eenpaer-
lijck ende bij gemeen advies verhoecht ende verleecht zullen
worden, naedat die noet ende gelegenheijt der zaecke ver-
eijsschen zal, waeruuijt alles wat ter gemeene defentie van
noede is ende bij de generaliteijt gedragen moet worden,
betaelt zal worden, zonder dat dezelve middelen tot eenighe
andere zaeken zullen mogen worden verstrect". De tekst
van IV begint echter een nieuw artikel 6: „Welcke by
gemeen advijse verhoecht ende verlaecht sullen worden nae
den noot ende gelegenheyt van der saecke vereysschen
sal ende alleenlyck verstrect tot die gemene defensie ende
tot hetgeene die generaliteyt gehouden sal wesen te draghen,
sonder dat deselve middelen tot eenige andere zaecken zullen
mogen worden verstrect". Weer dus niet onaanzienlijke af-
wijkingen, die echter de strekking onaangetast laten.

Tenslotte artikel 9, waar III een kantteekening heeft van
Oldenbarnevelt : „Dat voor 't eerste Gelderland mit Zutphen
zullen hebben een stem, Hollandt twee stemmen, Zeeland
een stem, Utrecht ende Overijssel een, Vriesland een, hingen,
Drente, Groeningen en Groeningerlandt een stem ende de
middelen in train zijnde dat in de zaecken daer overstemming
plaetze hebben zal d' opinien gecollecteert zullen worden ende
elcke opinie strecken zal nae dat d' zelve provintien tot de
gemeene defentie contribueren zullen ofte de gemeene mid-
delen in de zelve uuijtbrengen zullen." Weer is hier iets aan-
gebracht dat reeds de Zeeuwen na aan het hart lag en weer
vindt men in IV iets dergelijks terug, nu als vervolg van een
reeds oude noot en even als deze in de hand, die ook den
tekst heeft geschreven. De formuleering is veel beknopter
dan in de wijziging op III : „elcke provincie nae de groote
van de stemmen, Hollant, Zeelandt, Gelderlant, Utrecht met
Overyssel, Drent, Twente, Vrieslant met Groeningen, Groe-
ningerlandt".

Nog eens : wat heeft dat te beteekenen, wat mogen wij
eruit afleiden? Ik zie het zoo : in de vergadering van de
Staten van Holland op 14 October, waar men het ontwerp
van Arnhem „gheresumeert" heeft, kon het stuk worden
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afgehandeld doordat de afgevaardigden reeds instructies
of volmachten hadden van hun lastgevers. Oldenbarnevelt
had die uit Rotterdam 34) en op grond daarvan had hij zijn
exemplaar van den tekst aan den rand van eenige wenschen
en gedachten voorzien. Zoo tenminste meen ik de notitie :
„dit te preterieren in silentio" te moeten verklaren, die ik
zooeven vermeldde : het is een aanwijzing geweest voor eigen
gebruik ; hij wilde hetzelfde immers nu bij artikel 10 ter
sprake brengen. In dezelfde richting wijst ook een aantee-
-kening van Oldenbarnevelt op III, die verder geen gevolgen
heeft gehad in IV, een aanvulling op artikel 4 nml., waar
hij bijgeschreven heeft dat de generaliteit zou bekostigen den
aanleg van nieuwe vestingwerken „nyet diende tot defentie
van eenich staet in 't particulier maer van de provintiën ofte
eenich quartieren van dien in 't generael".

Deze laatste kantteekening immers, die geen genade heeft
gevonden bij de vergadering, moet Oldenbarnevelt vooraf
hebben neergeschreven. Toen het denkbeeld was verworpen
heeft hij zijn notitie niet geschrapt 34e) . Ik zou er uit willen
afleiden dat het resultaat der beraadslagingen ook niet is op-
gemaakt aan de hand van III, zooals wij het met alle toevoe-
gingen en wijzigingen kennen. In III mogen wij niet meer
zien dan Oldenbarnevelts persoonlijk exemplaar 35 ). De
griffie heeft aan de hand van geheel andere aanteekeningen
ervoor zorg gedragen dat het geheel, „in eenige pointers
geredresseert" werd, overeenkomstig de besluiten der verga-
dering en wat daarbij toen te voorschijn is gekomen is ons
overgeleverd als IV. Zoo immers wordt duidelijk dat we
daarin wel den geest van verschillende veranderingen op III
terugvinden, maar andere woorden. Het wordt ook begrij-

34) De vroedschap van Rotterdam gaf 22 Sept. aan haar afge-
vaardigden ter Statenvergadering slechts zeer algemeene vol-
machten in dezen (mededeeling van den archivaris) . Maar er kan
mondeling meer zijn verhandeld.
34a) Hetzelfde geldt voor de aanteekening aan den rand tegen het

slot van art. 1: „ofte naemaels mogen crygen." Deze notitie is van
een andere hand. Ik zal beneden aannemelijk trachten te maken
dat het de hand is van Buys.
35) Als III, eenmaal door Oldenbarnevelt bewerkt, verder geen

officieelen dienst heeft gedaan, vindt mijn opmerking in den tekst
bij noot 22 haar verklaring.

Bijdr. en Meded. LXIV. 	 9
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pelijk hoe b.v. het nieuwe artikel 5 bij IV kan spreken van
verpachting om de drie maanden, waarvan ons niet-offi-
cieele III niet gewaagt. Oldenbarnevelt heeft ter vergadering
die bijzonderheid niet genoteerd. Evenmin heeft hij op zijn
exemplaar aangeteekend dat de vergadering pal wilde staan
voor alle veranderingen sinds 1572, waar hij 1576 had voor-
gesteld, .de Pacificatie van Gent.

Dat IV inderdaad de uitkomst geeft van de overleggingen
ter Statenvergadering van Holland op 14 October vindt be-
vestiging door het volgende. In dat ontwerp is het oorspron-
kelijk artikel 14 doorgehaald en allerlei is er bijgeschreven,
dat ook weer is geschrapt. Een kantteekening herstelt daarbij
de oude lezing en doet dat met de woorden : „dese tex sal
bliven als hy eerst was in Hollandt ghestelt". In Holland
moet men dus den oorsprong zoeken van hetgeen IV formu-
leert. Formuleert speciaal of zelfs alleen in het oude artikel
14 of in de geheele redactie ? Ongetwij feld het laatste, want
zooals artikel 14 in IV aanvankelijk luidt, wijkt het slechts
op een paar zeer ondergeschikte punten af van wat reeds in
Arnhem was geredigeerd. „In Hollandt ghestelt" was dus
zeker niet in de eerste plaats op dit artikel van toepassing.
Het werd gezegd van het geheel der bepalingen zooals dat in
Iv was vervat, hetgeen er dus op wijst dat deze redactie in
haar vollen omvang als werk van Holland werd erkend en
beschouwd. Waar dit zoo tot uiting gekomen moet zijn, zal
straks blijken.

Tenslotte nog een aanwijzing, die mijn voorstelling komt
steunen : wat Oldenbarnevelt aan den rand van III, artikel 5,
ontwierp en wat IV daarvan maakt, vermeldt dat men zal
heffen „de navolgende middelen", zonder deze zelf te noe-
men. Het klopt met wat de resolutiën van de Staten van
Holland ons leeren, want daar worden op 14 October 1578
„eenige gecommitteert omme (met het herziene ontwerp) te
trecken in de stadt Utrecht ende daerop nader met de gedepu-
teerden van de andere provincien te treden in communicatie
ende sulcx te ramen eenige generale middelen", die volgens
veler meening „in de voors. provincien mede sullen moeten
worden geheven". De lijst der belastingen moest toen dus
nog worden opgemaakt.

Is mijn verklaring van oorsprong en karakter van IV juist,
dan wordt daarmee tevens antwoord gegeven op een vraag,
die Trosée met nadruk gesteld en met eenige aarzeling beant-
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woord heeft, Het is nml. zoo dat IV gelijk blijkt te zijn aan
C bij Van de Spiegel, wanneer men, slechts op enkele onder-
geschikte punten aanneemt dat Van de Spiegel ook nu weer
slachtoffer is geworden van zijn wijze van uitgeven 36 ) . En
het was juist dat C, waarvan Trosée de beteekenis wilde be-
palen : „Maar welk ontwerp is C ? Als resultaat van welke
bondgenooten-vergadering heeft C het aanzijn gekregen ?" 37)

Aan het slot van zijn opstel kwam Trosée tot een verkla-
ring : „ontwerp-C, dat aan Oldenbarnevelts wijzigings-voor-
stellen herinnert (die schrijver uit Van Deventers uitgave
kende en waarvan hij aannam dat wel enkele verworpen
zouden zijn), (is) waarschijnlijk het ontwerp-B, gewijzigd
naar de door de Staten van Holland op Oldenbarnevelts
voorstel aanbevolen emendaties". Een bondgenootschappe-
lijk ontwerp was het dus niet 38 ) .

Men ziet hoe juist Trosée in dezen heeft gegist, in meer
dan één opzicht. Maar nu rijzen er toch ook nieuwe vragen.
Zijn werkelijk alle kantteekeningen van Oldenbarnevelt op
III te beschouwen als voorstellen van zijn kant, ev. in op-
dracht van zijn lastgevers, of zijn daaronder ook notities, die
slechts het resultaat der besprekingen vast leggen en die dus
niet vóór maar tijdens de vergadering werden gemaakt? Met
name moet dit gevraagd worden van de aanvullingen en wij-
zigingen, die aan Zeeuwsche wenschen herinneren. Zijn ze
door die verlangens der Zeeuwen geïnspireerd of kwamen ze
onafhankelijk daarvan op? Heeft Oldenbarnevelt de Zeeuw-
sche wenschen reeds gekend en is hij eraan tegemoet gekomen
met zijn voorstellen of heeft eerst de vergadering in dien
zin gekoerst ? Zoo kan men doorgaan met het stellen van een
reeks van mogelijkheden.

Bij het overwegen daarvan ga ik ervan uit dat ons ge-
bleken is hoe III met aanvullingen blijkens IV niet alles
geeft wat en zooals de Staten van Holland hebben besloten.
Dat doet dus wel vermoeden dat al de notities, die men erop
aantreft, inderdaad voorstellen en denkbeelden van Olden-
barnevelt (cq. van Rotterdam) zullen betreffen. Wat de
Zeeuwsche wenschen aangaat zou ik erop willen wijzen dat
een deel ervan reeds door aanteekeningen op III wordt ge-

36) Hierover nader bij noot 43 en noot 46.

37) Trosée, a.w., blz. 163.

38) Trosée, a.w., blz. 180.
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honoreerd of voorkomen (dat is juist de vraag), een aantal
andere vindt pas aandacht bij wijziging van IV. Het is

verder zoo dat wat van de Zeeuwsche desiderata reeds bij III
ter sprake komt, zeer wel ook in een Hollandsch brein kan

zijn opgekomen : toekenning bv. van grooter invloed aan de

gewesten, die het meeste bijdragen. Wat Zeeland in artikel
5 een moeilijkheid vond — de verhouding van hulp aan de

Nadere Unie tot die aan de Generale — wordt verder door
het nieuwe artikel 5 meer geëlimineerd dan opgelost en het
daarbij uitgedrukte beginsel van generale middelen was
evengoed een Hollandsch desideratum als een Zeeuwsch. Het
vermelden van Holland en Zeeland als graafschappen is in
IV nog niet verwerkt. Oldenbarnevelt noteert het daar weer
aan den rand. Men kan daarvoor een reeks van verklaringen

geven, die ons hier nu niet behoeven bezig te houden. Geen
daarvan echter kan, voor zoover ik zie, ons dwingen om aan

te nemen dat Oldenbarnevelt omstreeks half October 1578
de wenschen der Zeeuwen al moet hebben gekend. Er blijft

alle ruimte om te veronderstellen dat hij, op eigen ingeving

handelend, die verlangens ten deele heeft kunnen voor-

komen 39).

In een artikel in de Bijdragen voor V. G. en 0. (VIe R.
VI I I) heeft Japikse het mogelijk genoemd dat C op de Octo-
ber-vergadering te Utrecht zou zijn tot stand gekomen door
wijziging van B 40 ). Ik heb al mijn meening over de wor-
dingsgeschiedenis van C gezegd en behoef hier dus alleen nog
te verklaren, waarom Japikse's veronderstelling, afgezien van
de juistheid van de andere opvatting, de waarschijnlijkheid

tegen zich heeft.
Over bedoelde bijeenkomst zijn wij vrij goed ingelicht, zoo

door het rapport, dat Oldenbarnevelt erover heeft uitge-
bracht, als door een samenvatting van het verhandelde door

de Staten van Utrecht 41 ). Gelijk ik reeds eerder zei, bleek

39) Iets dergelijks vindt men bij IV, art. 8 (oud artikel 7), waar
in den rand staat: „Nota, 't getal tot Utrecht te doen verklaren",
hetgeen later ook een wensch van Utrecht bleek. Zie Trosée, a.w.,
blz. 187.
40) Ook P. L. Muller had dit reeds verondersteld in zijn proef-

schrift van 1867, blz. 27.
41) Haak, a.w., blz. 10 v., ook Van Deventer, a.w., I, blz. 5 v.
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buiten Holland, Utrecht en de Ommelanden geen der ge-
westen tot iets bindends opdracht te hebben, zoodat men de
behandeling van de Unie-plannen moest uitstellen. Dit op
zich zelf al geeft weinig reden tot het vermoeden dat men
bij die gelegenheid een nieuw ontwerp zou hebben vervaar-
digd. Het eenige, waarvan melding wordt gemaakt, is een
verklaring van de niet gelaste deputaties 42 ), die „zwaricheyt
maecten, deur dien 't schijnt, dat dese Unie soudt préjudi-
ciabel wesen die generale Unie" en die er verder bezwaar
tegen hadden dat in het beraamde „oeck gelegen zoude wesen
eenich naedeel van den heyligen Rijcke ende die sub j ectie,
die eenige van deselve Provinciën den voorsz. Rijcke schul-
dich zijn." Daarom stelden zij uitdrukkelijk vast dat de
Nadere Unie niet tegen de Generale Unie zou ingaan „noch
oec dat dese te werck gestelt sail worden, soe lange die
voorsz. generael Unie duert ende by de geunieerde provin-
cien geholden zall worden, mer alleenlich ingevalle die
voorsz. generale Unie, hetzy deur gewelt ofte practijcke van
den viant, ofte uuyt eenige andere oersaeck gebroecken ende
nyet gehouden worden, gelyck dit breder by de prefacie van
de voorsz. nyeuwe geraemde Unie vervat is ; dat zy nyet en
verstaen by dese eenige van de voorsz. provinciën te willen
eximeren van de subiectie, die zij den voorsz. Rijcke schuldich
zijn ; mer alle 't selve mitsgaders die privilegiën, die de
voorsz. provincien van de voorsz. Rycke moegen hebben,
blijvende in haer geheel".

Nu is het opmerkelijk dat C, waarvan Japikse veronder-
stelde dat het ontstaan zou zijn te Utrecht, in de bijeenkomst,
waarin de bovenstaande verklaring werd afgelegd, van het
Heilige Roomsche Rijk niet rept, terwijl D dat wel doet.
Dienovereenkomstig wordt in IV in den tekst ervan gezwe-
gen, maar de veranderingen op IV, die bij V (= D) in den
tekst verschijnen, voegen aan den aanhef een betuiging toe
dat men zich niet van het Rijk bedoelt los te maken. Ik zou
daaruit alleen al willen afleiden dat C (1V) niet op de
October-vergadering kan zijn gemaakt, want dan was zonder
twij fel met dien uitgesproken wensch terstond rekening ge-
houden.

Ook het volgende verdient aandacht. In IV is -- anders
dan Van de Spiegel van C doet vermoeden 43 ) — tegen het

42) Bijdr. v. V. G. en 0., N.R., IV, blz. 312.

43) Hij verwijst weer naar een andere redactie, i.c. naar B.
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slot van den considerans elke betuiging over het van kracht
blijven van de Pacificatie verdwenen. Dat zou er ook niet
voor pleiten dat IV in October te Utrecht was ontstaan, waar
men juist zoo op het behoud van de Pacificatie gesteld bleek.
Doch hier wordt de redeneering gestuit door de omstandig-
heid dat IV in den rand de toevoeging heeft : „(blyvende
d' voorsz. Pacificatie van Gendt in waarde)" en zulks ge-
schreven met een slordige hand, die aan de verdere wijzi-
gingen op IV niet meewerkt. De genoemde verzekering klopt
ook zóó goed met de wijze, waarop in III was geschrapt
-- schoon dit laatste op zich zelf geen afdoend argument zou
vormen — dat hier evenzeer herstel van den juisten tekst
bedoeld kan zijn als het toevoegen van een latere wijziging.
Men zie de uitgave van de teksten hierachter.

***

Zijn de gesignaleerde aanvullingen op IV — die over het
Heilige Roomsche Rijk èn die over de Pacificatie — nu ook
staande de vergadering te Utrecht in October neergeschre-
ven ? M.a.w. is IV in October te Utrecht ter tafel geweest ?
Willen wij dit trachten uit te maken dan is het goed tevens
te onderzoeken of Oldenbarnevelt dat ontwerp daar reeds
bij zich had. Pas op 14 October is in de Staten van Holland
opdracht gegeven tot het opmaken van dat gewijzigde con-
cept. Was het al gereed, toen Oldenbarnevelt c.s. op 16 Octo-
ber naar Utrecht vertrokken voor een vergadering, die
tegen 15 October was beraamd ? Dat het de bedoeling is ge-
weest, lijkt mij te volgen uit een notitie in de hand van den
copiist bij artikel 8 (het oude artikel 7, handelend over het
aanhouden van krijgsvolk door de provincies) : Nota : „'t
getal tot Utrecht te doen verclaren". Dat men tot de lbde
erop gewacht heeft en daardoor dus te laat ter vergadering
kwam, is niet onmogelijk. En ten overvloede meldt het slot
ook nog dat men op de voorafgaande artikelen zal besluiten
op 15 October te Utrecht. Maar of het ook inderdaad gelukt
is het stuk op tijd gereed te krijgen, blijft de vraag. En zoo
dit wel het geval is geweest, moet nog worden uitgemaakt
of het Hollandsche ontwerp ter vergadering is overgelegd.

Bij het overwegen van de mogelijkheden op deze punten
valt de aandacht op het volgende. In den aanhef van I, II
en III had steeds gestaan dat men zich met elkaar verbond
voor het geval „eenige van de geunieerde provincien off duer
gewelt, off duer practijcke van de viant off uuyt enige andere
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oersaecken van den anderen provincien gescheijden ende ge-
separeert worden", dwz. de nieuwe Unie zou eerst in wer-
king treden als het algemeene verbond verzwakt werd. In
IV daarentegen staat (zonder dat dit door een kantteekening
op III is voorbereid) dat de Nadere Unie bedoeld is voor het
geval „d' andere geunieerde provincien...... van de voors.
provincien gescheyven...... worden". Men beseft het verschil.
Volgens IV zouden feitelijk de gewesten van de nieuwe com-
binatie alleen moeten zijn gebleven vóór er iets van de
Nadere Unie kon uitgaan. Het nieuwe artikel 5, bij III ont-
worpen en in IV met wijzigingen opgenomen, zegt ook dat
men gemeene middelen zal instellen : „zoe haest d' andere
provintiën van de Nederlanden, by de Pacificatie van Gendt
geunieert ...... , van de voors. Unie geweecken...... zullen
zyn". Maar deze passage is bij IV geschrapt en wordt in V
weggelaten, terwijl in den aanhef van IV d' andere weer
veranderd wordt in eenige en voors. in anderen, hetgeen
mede door V wordt gevolgd. Het zal zijn geschied om de be-
raamde Unie spoediger in werking te laten treden en het is
mogelijk dat dit herstel van de oude lezing in den aanhef
verband heeft gehouden met het schrappen in nieuw artikel
5 van IV.

Heeft dit nu ook iets uitstaande met de verklaring, die in
October te Utrecht werd afgelegd, dat nml. de Nadere Unie
niet in werking zal gaan, zoolang de Pacificatie duurt, doch
alleen als die „gebroecken ende nyet gehouden worden" zal?
Zoo stond het in de „prefacie", zeiden de deputaties, die zich
uitspraken. In den ouden considerans of in dien van IV ?
Feitelijk alleen in den laatste en zoo zou men dus kunnen be-
sluiten dat de nieuwe redactie ter vergadering bekend was
gemaakt. De opmerking van de deputaties dat men de
Generale Unie wilde handhaven zou zich ook voortreffelijk
laten verklaren uit het wegvallen, juist in IV, van één der
verzekeringen op dit punt uit de oude redactie van den aan-
hef en de toevoeging dienaangaande aan den rand, die ik
bovenvermeldde : „(blyvende d' voorsz. Pacificatie van Gendt
in waarde) ", kon zeer wel in de vergadering zijn aange-
bracht. Er was dan al in October te Utrecht een en ander ge-
daan om van IV tot V te komen.

Doch dan mag men ook verwachten dat de aanvullende
verklaring omtrent het Heilige Roomsche Rijk evenzeer daar
en toen is geschreven. Waarom gebeurde het met een andere



136	 DE ONTWERPEN VAN DE UNIE VAN UTRECHT

hand ? Of liever : waarom werd de toevoeging van de Pacif i-
catie in een bijzonder handschrift gedaan, terwijl alle andere
notities op IV — behoudens die van Oldenbarnevelt — door
een en denzelf den penvoerder zijn gemaakt ? Is het niet veel
waarschijnlijker, gelijk ik boven aan de hand deed, dat het
„(blyvende d' voorsz. Pacificatie van Gendt in waarde)" is bij-
geschreven zoodra was gebleken dat IV niet in de juiste vorm
van de klerkenkamer was gekomen, dus reeds in Holland?

Zou het ook zoo vreemd zijn, wanneer de afgevaardigden
te Utrecht hun bedoeling omtrent de Pacificatie in de Nadere
Unie ook al vertolkt meenden te zien in het stuk, dat tot
nu toe steeds was bedoeld, in het ontwerp van Arnhem dus,
ook al stond daar „eenige" in plaats van „d' andere" ? Op die
nuance, zou men zeggen, was hun aandacht nog niet geves-
tigd. Het is dan niet noodig dat zij den tekst van IV in Oc-
tober onder oogen hebben gehad. Er staat tegenover dat Ge-
deputeerde Staten van Utrecht in een door Trosée afgedrukt
advies, dat reeds op 11 October gereed was, wel degelijk de
aandacht hebben gevestigd op het onduidelijke van de oude
redactie 44 ) en daarom in artikel 5 van het Arnhemsche ont-
werp een aanvulling hebben voorgesteld : „Op 't vij f f de te
letten, hoe men verstaet die woorden : „soe haest enige af f-
broeck van d' andere provincien geschiet sal zijn", te weten, off
dat zal zyn in gevalle een provincie alleen of fbreeckt, of f
datter meer off soude moeten breecken ; ende om dese swa-
richeyt te precaveren, off nyet en dient daerby gevoucht
t' eynden die woorden : „geschiet sal zijn", deze woorden :
„alsoe dat men soude moegen verstaen 't effect van de ge
nerale Unie, by de pacificatie tot Ghendt gemaeckt, te ces-
seren„ .

Tot een onbetwistbare oplossing is het vraagstuk zóó niet te
brengen. Als ik zelf geneigd ben aan te nemen dat het Hol-
landsche, gewijzigde ontwerp niet is ter sprake gebracht, dan
ga ik af op de veronderstelling dat in het andere geval de
verklaring der vertegenwoordigers op 18 October wel gespro-
ken had van de nieuwe prefatie of van de nieuwe bewoor-
dingen, die zoo juist door die van Holland zijn voorgesteld
of iets in dien trant. Ik mag er verder nogmaals op wijzen
dat de uitspraak over het Heilige Roomsche Rijk, in den
geest, die te Utrecht in October getuigde, in IV met dezelfde

44 ) Trosée, a.w., blz. 186.





Een bladzijde van IV met 2 varièteiten van hand B? 
Zie biz. 134 v., biz. 152 en Naschrift. 

Het vervolg van den nevenstaanden tekst. 
Zie biz. 137 en 154. 
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hand staat aangebracht als wat eerst later ter sprake kan zijn
gekomen, hetgeen er in elk geval toe dwingt ernstig reke-
ning te houden met de kans dat alles terzelfde tijd en dus
pas later is neergeschreven. Daarover straks nader. Hier
behoef ik nog slechts naar voren te brengen, dat Oldenbarne-
velts verslag van de bijeenkomst met geen woord rept van
eenige reactie op een gewijzigd ontwerp, dat de Hollanders
zouden hebben getoond, laat staan van eenige wijziging, die
daarop al te Utrecht zou zijn aangebracht 45 ) .

Wanneer ik meen dat Oldenbarnevelt IV wèl al bij zich
heeft gehad in Utrecht, dan berust dat op de late afreis uit
den Haag en op de overweging dat men te voren niet kon
weten hoe weinig er te Utrecht gedaan zou worden. Gezien
den omvang, dien de Hollandsche wijzigingsvoorstellen te
zamen hadden gekregen, zal men de deputatie niet zonder
deugdelijken leidraad hebben laten vertrekken. Op een dag
meer of minder kwam het blijkbaar niet aan. Men was toch
al te laat.

Ik houd ook nog rekening met het volgende. Ook bij
IV heeft Oldenbarnevelt weer eenige notities gemaakt, zij het
slechts weinige. Zeker één daarvan getuigt van een zekere
vluchtigheid. Bij artikel 14 nml. (in IV aanvankelijk artikel
15) zette hij een oude noot over alimentatie van gewezen
kloostergeestelijkheid weer op papier, nog vóór hij het geheele
ontwerp doorgelezen had en hem was duidelijk geworden,
dat deze aangelegenheid nu in een afzonderlijk artikel ver-
derop met dezelfde woorden was geregeld. Toen hij dat had
ontdekt schrapte hij de noot weer door. Kan die overhaaste
handelwijze niet gereedelijk worden verklaard uit den korten
tijd, dien hij ter beschikking had, vóór hij te Utrecht de toe-
komstige bondgenooten zou ontmoeten?

Van zijn andere kantteekeningen en veranderingen bij IV
noem ik er hier twee. Een had met een andere hand ook al
bij III in den rand gestaan : een toevoeging in artikel 1 be-
tref fende geschillen, die de provincien onderling lhebben
„ofte (naemaels souden) moegen crijegen". Dat „naemaels
souden" is in IV later door dezelfde hand als zooeven be-
doeld werd erboven geschreven, hetgeen duidelijk maakt
dat deze laatste, de hand, die overigens bijna alle wijzigingen
bij IV heeft op papier gezet, hier later aan het werk is ge-

45) Het rapport bij Haak, a.w., blz. 10 v.
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weest dan Oldenbarnevelt. Een ander bewijs van hetzelfde
geeft artikel 2, waar sprake is van „één van de voors. pro-
vincien ofte leden van dien". Oldenbarnevelt zette „steden"
boven de regel, zóó dat het woord duidelijk na „provincien"
moest worden gelezen, maar een andere hand zette er
„staten" vóór.

Nu zijn eerder en later relatieve begrippen en het direct
voorafgaande bewijst daarom nog niet dat deze notities ook
gemaakt zijn vóór Oldenbarnevelt in October te Utrecht
kwam. Ik wil dat ook niet suggereeren. Ik meen dat het
geval in hoofdzaak anders ligt. Doch eerst nog iets over de
overhaasting, waarvan ik zooeven repte. Ze kan nml. ook
blijken uit een zekere slordigheid in IV zelf, die dan weer
tot verklaring kan hebben den geringen tijd, die, tusschen
de Statenvergadering van 14 October en de afreis der gede-
puteerden naar Utrecht, voor het werk beschikbaar bleef. Wij
zagen boven al dat in artikel 2 twee maal het woord „re-
gieringe" stond, waarvan er later één werd veranderd, in
„religie" Die fout werd pas ontdekt, nadat er al een tweede
exemplaar van het stuk was gemaakt, want C heeft dezelfde
vergissing. Een andere fout stond in artikel 7 : troepen zullen
„by de voorsz. provincien betaelt (worden) voor haerluyder
soldye", moest worden verbeterd in ,,by de voorsz. geunieerde
provincien" en „van haerluyder soldye". Dat geschiedde ook
in C, want bij Van de Spiegel is daar de plaats al in de
juiste lezing afgedrukt.

Ik trachtte boven aannemelijk te maken dat „(blijvende
d' voorsz. Pacificatie van Gendt in waarde)" aan het slot
van den considerans, hoewel aan den rand geschreven, even-
zeer beschouwd moet worden als herstel van een verzuim
van den copiist. Hier laat Van de Spiegels uitgave niet toe
uit te maken wat in C heeft gestaan. De bijzondere (en slor-
dige) hand, waarin deze correctie in IV is aangebracht, doet
evenwel denken aan een vroegtijdige opmerking en haastige
verbetering van de fout, nog vóór de deputatie naar Utrecht
afreisde, te meer daar verdere verbeteringen zijn aange-
bracht door de twee andere handen, die IV ook van notities
hebben voorzien.

De fout in artikel 7 zal later zijn opgemerkt. In IV is zij
nml. weer verbeterd door de reeds gesignaleerde hand, die
vooral pas in een volgend stadium daarin heeft gewerkt en
C., door Van de Spiegel in Zeeuwsche archieven aangetrof-
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fen, zal eerst op de bijeenkomst te Gorcum, dus pas
half November hebben dienst gedaan, toen Hollanders en
Zeeuwen elkaar ontmoetten. Er was toen alle gelegenheid
de beide stukken tegelijkertijd te verbeteren.

Zoo lijkt het waarschijnlijk, maar of het ook zoo gebeurd
is ? Ziehier een en ander, waaromtrent Van de Spiegel ons
door zijn wijze van uitgeven weer tot gissingen noopt 46 ) :

Oldenbarnevelt heeft, als gezegd, eenige kantteekeningen
bij IV gemaakt, o.a. de bovengenoemde toevoegingen „graef-
schappen ende landen" en „ofte moegen cryegen". Van de
Spiegels uitgave, die bij C weer naar volgende kolommen
verwijst, doet gelooven dat deze aanvullingen in C zijn op-
genomen. Zoo staat het ook met een toevoeging van 01-
denbarnevelts hand bij artikel 18 (oud 17) : „steden en-
de leden van dien". Maar een dergelijke aanvulling
aan het slot van artikel 1: „Steden ofte leden van dien",
blijkt in C toch te ontbreken. Van de Spiegel drukt
den tekst daar namelijk geheel af en sluit dus twijfel
buiten. Hetzelfde geldt voor de zooeven besproken aan-
vulling aan het slot van artikel 2 : „Staten, steden" ontbreekt
in C, zoodat er alle aanleiding bestaat om aan te nemen dat
in de andere gevallen, die tot deze uitweiding aanleiding
gaven, Van de Spiegel weer slachtoffer is geworden van de
wijze, waarop hij zijn uitgave heeft ingericht.

Ofschoon IV en C dus op verschillende punten niet aan
elkaar zijn gelijk gemaakt --- men denke ook aan „religie",
in IV wèl, in C niet verbeterd — is er toch veel dat pleit
voor de veronderstelling dat er omstreeks de vergadering
van Gorcum in IV is gewijzigd en aangevuld. Oldenbarne-
velt kan een deel van zijn notities ook in October op weg
naar Utrecht hebben geschreven. Die mogelijkheid moeten wij
open laten. Maar er is één aanwijzing, die dwingt aan Gor-
cum te denken. Oldenbarnevelt heeft nml. ook in artikel 18
bij „tot prejuditie" ingevoegd : „laste ofte" en dat kwam,
naar wij weten, geheel overeen met een Zeeuwschen wensch.
Hij kan die aanvulling ook wel niet anders dan op uitdruk-
kelijk verlangen van de Zeeuwen hebben aangebracht. Uit
zijn eigen beweging, zooals we op andere punten konden

46) Ook het register, waarvan C deel uitmaakte, is in Mei 1940

verloren gegaan. Een ander geval, waar Van de Spiegel zich bij

zijn uitgave van C zal hebben vergist, werd besproken bij noot 43.
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veronderstellen, zal hij deze wijziging niet licht hebben neer-
geschreven. En er is alle aanleiding om aan te nemen dat
juist in Gorcum de Zeeuwen hun wenschen zullen hebben ter
sprake gebracht, zelfs zoo zij die al eerder schriftelijk had-
den te kennen gegeven. Oldenbarnevelt met het ontwerp
voor de Unie te Gorcum bezig te achten heeft ook al niets
onwaarschijnlijks, want hij mocht toen nog aannemen, dat
hij weer persoonlijk naar de vergadering zou gaan, die tegen
eind November was beraamd. De volmacht, die hem een
plaats gaf onder de gedeputeerden, werd juist te Gorcum
geschreven.

Maar — „tot laste ofte prejuditie" zal men in C niet vin-
den en dus is die tekst in Gorcum bepaald niet bijgewerkt.
Hij zal den Zeeuwen reeds met de verbetering van artikel 7,
bv. door de griffie, zijn aangeboden en IV kan daarna te
Gorcum naar C verbeterd zijn.

*.*

Men kan zich voorstellen dat te Gorcum over de Unie
en over de Zeeuwsche wenschen in het bijzonder allerlei be-
sproken is. Misschien werd Oldenbarnevelt daardoor ertoe
gebracht weer : „graef schappen" (nu : „ende landen") aan
den rand te zetten, zooals hij dat in III ook al had gedaan.
„Bestant" werd in IV bij artikel 10 (oud artikel 9) ingevoegd,
waar de Notulen het al lang hadden. Wellicht ook kwam ter
sprake dat het uitsluiten van eenige beschikking over een der
gewesten bij huwelijk, schenking of testament, hetgeen in IV
bij artikel 11 (oud artikel 10) was ondergebracht, beter ergens
anders kon worden geregeld : een wijziging op IV voegt
het althans eerlang in bij artikel 1, waar het sinds-
dien ook gebleven is. Zoo kan ook nader zijn bespro-
ken het vraagstuk van de meervoudige stem, dat in
IV eerst in een noot was afgedaan, maar dat later werd
aangeroerd in een nieuwe redactie van artikel 9 en waar-
van toen een nadere regeling werd in uitzicht gesteld. Iets
anders is het evenwel ook nu weer, of alle veranderingen, die
daaruit ontsproten, ook reeds gedurende de besprekingen,
dus te Gorcum, zijn aangebracht. Als wij IV met al de wij-
zigingen overzien, dan vinden wij daarin niet alleen aange-
vuld en veranderd in den zin als te Utrecht in October was
verlangd en daarnaast als de Zeeuwen waarschijnlijk te Gor-
cum hebben bepleit, maar er blijkt ook gereageerd te zijn
op wenschen van Utrechtsche zijde, waaraan in de bijeen-
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komst van 18 October nog geen uitdrukking was gegeven,
wenschen nml. die zijn neergelegd in het advies van Gede-
puteerde Staten van Utrecht, dat reeds eerder werd ge-
noemd en dat door Trosée is afgedrukt 47 ). Tendeele vielen
die verlangens samen met reeds bekende wenschen : meer
Unie-steun voor vestingwerken, geen afscheiding van het Hei-
lige Roomsche Rijk ; doch ook waren er nieuwe onder : in
oud artikel 6 (nieuw 7) de invoeging van „geestelyck ende
waerlyck" ; in artikel 9 de voorwaarde dat de stadhouders als
arbiters in bepaalde omstandigheden onpartijdige assessoren
zullen assumeeren (het stond sinds I in den rand) ; in arti-
kel 14 de wensch dat niet alleen Holland voor uit andere ge-
westen uitgeweken afvallige kloosterlingen binnen zijn gebied
onderhoud zal krijgen uit de kloostergoederen, maar dat die
andere provinciën het op hun beurt ook uit Holland zullen
ontvangen. En behoudens enkele wijzigingen, die door
Oldenbarnevelt werden geschreven, zijn al die veranderin-
gen in IV aangebracht door dezelfde hand, die ook in III
een keer had ingegrepen 48 ), door een Hollandsche hand
dus. Ik ben geneigd daarin het schrift van den landsadvo-
caat Paulus Buys te zien, waaromtrent zoo uiterst weinig
bekend is. Hij immers heeft na Gorcum zich naar de vergade-
ring der bondgenooten begeven, toen Oldenbarnevelt, tegen
de verwachting in en wellicht ten gevolge van het verschui-
ven van de bijeenkomst naar een later tijdstip dan was afge-
sproken, zich niet beschikbaar kon stellen. Ik stel mij voor
dat Buys daarbij het exemplaar, waarop Oldenbarnevelt reeds
een en ander genoteerd had, heeft meegekregen. Het is nml.
ook juist de hand, die ik voor de zijne houd, waarin zeker één-
maal een notitie van Oldenbarnevelt bij IV later is aangevuld.
Ik besprak dat verschijnsel boven reeds. Doch hoe dit zij, die
andere Hollandsche hand, die misschien eerst nog eenige
voorstellen heeft bijgeschreven, werkt verder den tekst bij
groote gedeelten om, dus blijkbaar, terwijl de noodzaak van
verandering der oude bewoordingen al vast staat en, blijkens
doorhalingen en verwijzingen, waarschijnlijk onder de be-
sprekingen. Er is zeker groote kans dat zij, behoudens de

47) Trosée, a.w., blz. 186 v.

48) III, art. 1. De hier bedoelde hand is gemakkelijk te herkennen

aan de bijzondere wijze, waarop de schacht van de g halverwege

met een rechte of scherpe hoek achteruit wordt getrokken.
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verbetering van artikel 7, die boven te sprake kwam, en mis-
schien eenige voorloopige notities, haar werk deed bij een en
dezelfde gelegenheid : zoowel de vermelding van het Heilige
Roomsche Rijk als van het krachteloos zijn van cessie of
schenking zijn door haar neergeschreven en even goed de
notities over toekenning van logiesgeld als die over het be-
rekenen der stemmen, het kiezen van onpartijdige assessoren
en het alimenteeren van weggeloopen geestelijken. Hetzelfde
geldt voor een toevoeging, die reeds op 14 October door de
Staten van Holland was verlangd, de opsomming nml. in
artikel 5 van een reeks gemeene middelen, die men zich voor-
nam in te stellen tot bekostiging van de oorlogsvoering.

Wanneer al die veranderingen en aanvullingen tegelijk
kunnen zijn aangebracht, is nu al wel duidelijk : het moet te
Utrecht zijn geschied, toen men daar in begin December weer
bijeen was. Oldenbarnevelt verscheen er niet, Paulu§ Buys
maakte er zijn eerste bondgenootschappelijke vergadering
mee. Hetgeen daar tot stand kwam vindt men terug in V en
in D, die datum en de namen der onderteekenaars dragen. In-
derdaad zijn in die teksten alle wijzigingen opgenomen, die
bij IV genoteerd staan.

Men zou geneigd zijn te zeggen dat IV in December te
Utrecht grondslag voor de besprekingen zal zijn geweest. Er
was dan reden de uitspraak van Trosée over C (= IV) in
zooverre te wijzigen dat deze redactie wel niet als Unie-
ontwerp moet worden beschouwd, aangezien zij inderdaad
niet in een vergadering van toekomstige bondgenooten is
ontstaan, maar dat zij toch wel degelijk als Unie-ontwerp
heeft dienst gedaan. Wanneer men dat zou poneeren, hield
het ook in dat te Utrecht in December IV in verschillende
exemplaren zou zijn rondgedeeld. In feite is er van IV echter
geen copie dan uit Hollandsche en Zeeuwsche archieven te
voorschijn gekomen en de Zeeuwen, mogen wij toch wel aan-
nemen, zullen hun exemplaar reeds in Gorcum in ontvangst
hebben genomen 4").

***

In December waren te Utrecht alleen vertegenwoordigers
opgekomen van Holland, Zeeland, Utrecht en Friesland.
Hetgeen zij tot stand brachten week in bewoording van
sommige artikelen aanzienlijk af van het ontwerp van

49) Trosée, a.w., blz. 180.
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Arnhem, doch de strekking was niet of nauwelijks in andere
banen gebracht. Verdwenen was artikel 7, dat aan de pro-
vincies had opgelegd altoos eenig krijgsvolk gereed te houden.
Artikel 2 bepaalde dat men pal zou staan voor veranderin-
gen, nu sinds 1558 tot stand gebracht. Een nieuwe redactie
van artikel 8 bracht meer lijn in het plan tot het vormen van
een nationale militie. De artikelen 5 en 6 voorzagen thans
niet alleen in beginsel in gemeene middelen, maar gaven
ook aanwijzingen omtrent belastbare objecten en wijze van
inning. Het heeft er veel van dat men daarbij een vroegere
suggestie van Jan van Nassau heeft gevolgd 50). Het pro-
testantsche streven van de leiders der gewesten kwam duide-
lijker tot uiting in artikel 15, dat het kloosterlingen ook voor
de toekomst mogelijk maakte hun conventen te verlaten, zoo
zij reeds in kloosters waren bij het sluiten van de Unie met
recht op levensonderhoud. Bij het beslechten van geschillen
werd uitvoeriger stil gestaan (art. 9 en 16) en een begin
werd gemaakt met een regeling, die herhaaldelijk overleg en
eendrachtelijk beraadslagen en beslissen zou waarborgen. Het
moment van in werking gaan der Unie werd in den aanhef
nog steeds afhankelijk gesteld van het afbrokkelen der Paci-
ficatie. Een meer dwingende eisch dat de andere gewesten
van de Generale Unie los moesten zijn geraakt, was terug-
genomen. De stemming in December, waar Overijsselaars
en Gelderschen ontbraken, moet op dit punt anders zijn ge-
weest dan in October. Maar aan het Heilige Roomsche Rijk
werd toch vast gehouden.

Afzonderlijk moet worden stilgestaan bij de bovenge-
noemde beginselen van Unie-bestuur. Er werd de aanwijzing
voorgeschreven van een commissie, die van tijd tot tijd be-
schrijvingsbrieven zou opmaken voor volgende bijeenkomsten
der bondgenooten en die daarop de leden zou bijeenroepen.
Ieder gewest, dat een punt ter sprake gebracht wilde zien,
moest het aan die commissie opgeven. Hoe op de vergade-
ringen zou worden beslist, wanneer een zaak uitgesteld of
voor de tweede maal behandeld kon worden, wat de rechten
en plichten waren dergenen, die bij bespreking en stemming
niet vertegenwoordigd waren, werd nader geregeld. Bij af-
zonderlijk besluit van 5 December werd voorloopig een drie-
tal Stichtenaren aangewezen om de loopende zaken op dien

50) Trosée, a.w., blz. 185.
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voet af te doen, een kanunnik, een lid van de ridderschap en
een burgemeester 51).

Afschrift van dit laatste besluit is bij IV gevoegd, maar
merkwaardigerwijs ontbreekt daar elk spoor van hetgeen
men terzake aan het concept-Unieverdrag had toegevoegd.
Men heeft ook verzuimd de laatste artikelen van IV, die
identiek waren aan hetgeen sinds I aan het slot had gestaan,
te schrappen. Met inschrijving van de nieuwe artikelen had
men ook zeer goed op de laatste bladzijde van IV kunnen
beginnen, want daarop komen alleen de artikelen voor, die nu
moesten vervallen en een derde ervan was ongebruikt ge-
bleven. Het is niet gebeurd. De verklaring kan niet liggen
in een later vaststellen van de artikelen 19 tot en met 25, b.v.
pas nadat de Hollandsche afgevaardigden al waren vertrok-
ken, want in het bovengenoemde besluit van 5 December
wordt al verwezen naar het nieuwe artikel 19, dat in IV niet
is bijgeschreven en volgens de uitgaven, die er van den tekst
van December 1578 bestaan, is deze dan ook in zijn geheel
door alle gewesten onderteekend. Wat tenslotte nog opvalt :
in V zijn de bedoelde nieuwe artikelen wel opgenomen. Men
heeft deze in den Haag dus gekend, maar Buys heeft ze niet
aan Oldenbarnevelt overhandigd of wel bij den laatste zijn
verloren geraakt. Zou het eerste niet het meest waarschijn-
lijke zijn? In mijn voorstelling van zaken had Buys immers
Oldenbarnevelts exemplaar van IV mee naar Utrecht ge-
kregen. Daarop had hij in December de veranderingen aan-
gebracht, waartoe de aanwezigen besloten 52 ). Dat exemplaar
heeft hij na terugkeer in den Haag weer aan Oldenbarnevelt,
den rechthebbende, doen toekomen, maar voor hetgeen er
aan nieuwe artikelen was geredigeerd, heeft hij zijn aantee-
keningen voor zich behouden. Een officieel afschrift van
den geheelen tekst zal uit Utrecht zijn nagezonden. Ook Ol-
denbarnevelt kreeg daarvan weldra een copie, nml. V.

Begin Januari 1579 werd voor Gelderland het oorlogsge-

51) Van de Spiegel, Bundel I, blz. 113 v.
52) Verworpen dient de mogelijkheid te worden dat B. alleen

vooraf eigen voorstellen op IV heeft genoteerd en alles wat ter
vergadering werd toegevoegd weggelaten. B.'s notities keeren im-
mers letterlijk bij V in den tekst terug en op blz. 141 kwam nog
meer ter sprake dat tegen deze veronderstelling pleit.



Twee bladzijden van III met aanvullingen door Oldenbarnevelt. 
Zie biz. 119 en 158. 
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vaar nijpender en daarmede groeide de behoefte om de be-
raamde Unie zoo snel mogelijk in werking te doen gaan.
Ondanks veel achterdocht en tegenzin onder hun eigen
menschen, drongen de verantwoordelijke leiders van het ge-
west erop aan dat men straks te Utrecht het in werking
treden van de te sluiten Unie niet afhankelijk zou stellen
van afbrokkeling der Pacificatie 53 ). Het was hun blijkbaar
niet bekend, zij reppen er althans niet van, dat, toen zij dit
op 13 Januari 1579 onder woorden brachten, de Unie van
Atrecht reeds gesloten was en het gevaar van uittreding van
eenige gewesten uit de Generale Unie inderdaad spoedig wer-
kelijkheid kon worden.

Op de vergadering te Utrecht, waar sinds 10 Januari de
verschillende deputaties geleidelijk te zamen kwamen, nam
men hun denkbeelden over en zoo werden toen weer ver-
anderingen in het ontworpen verdrag aangebracht. Aldus
kwam men tot den tekst, die in onze serie als VI wordt aan-
geduid (Van de Spiegel E) en die grondslag is geworden
van de Nadere Unie. De aanhef rept niet meer van den
afval van eenige leden der Pacificatie, die tot nu toe voor-
waarde was geweest. Hij maakt er melding van dat de
vijand „eenighe namentlick van den lande van Gelre mit
wapenen aengegrepen ende overvallen" had en om Gelder-
land, dat zich nog steeds aarzelend gedroeg, tot toetreden te
bewegen, blijken de andere verdragsluitenden nog een en
ander meer van de Geldersche wenschen te hebben ver-
vuld J3 ) : „costuymen", die men eerbiedigen zal, worden niet
meer „deuchdelick" genoemd, maar „loffelyck ende welher-
gebracht" (art. 1) ; de Nadere Unie zal volgens artikel 4 in
de kosten van vestingwerken deelen voor de helft (Zeeland
had zijn wensch op dit punt nooit vervuld kunnen krijgen
en het had dien in de laatste instructie voor zijn afgevaardig-
den niet meer vermeld a4 ) ; legering van troepen in grens-
vestingen zal slechts geschieden na ingewonnen advies van
den gouverneur der provincie (art. 7) ; en tenslotte (art. 15)
de kloosterlingen van nu of later „sullen (hebben) vryheyt
ende libertijt van religie, oock van clederen ende habyt,

53) Trosée, a.w., blz.188. Zie ook Bijdr. en Meded. van Gelre, deel

37, blz. 79.

54) Van de Spiegel, Bundel I, blz. 140 v.; ook Notulen, 1578-1579,

Boek van Resol., blz. 115 v.

Bijdr. en Meded. LXIV, 	 10
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beheltelick dat zyl. den oversten van de conventen in alle
andere zaecken onderdanich zullen zyn".

Er is nog één verandering in V, die men dadelijk verkla-
ren kan. Het is die, waarbij de Groninger Ommelanden, in de
eerste redacties Groningerland en sinds de correcties in IV,
dus sinds December 1578, Ommelanden geheeten, nu wor-
den genoemd de Friesche Ommelanden tusschen Eems en
Nauwers. Het moet op wensch geschied zijn van de Omme-
lander vertegenwoordigers zelf, wier lastgevers meer en meer
op Friesche reminiscenties terugvielen in hun strijd tegen de
stad en tegen een kloosterlijke partij ten platten lande, die
voor het wassend protestantisme bezorgd was. Zij hadden
reeds het Friesche wapen aangenomen als embleem van hun
gewestelijke zelfstandigheid. Zij hadden ook den naam van
hun gebied dienovereenkomstig gekozen en waren erop
gesteld die nu ook door hun bondgenooten erkend te krijgen.
In December waren zij niet vertegenwoordigd geweest. Nu
moesten zij hun kansen waarnemen 55).

Van de verdere wijzigingen, die van V naar VI leiden,
valt niet te zeggen op wiens verlangen zij zijn aangebracht.
Ik leg hierop eenigen nadruk, omdat Fruin in zijn toelichtin-
gen op de Unie ervan is uitgegaan dat de reeks z.g. wijzigin-
gen van Oldenbarnevelt, die Van Deventer in zijn publicatie
tusschen 6 December 1578 en 23 Januari 1579 geplaatst had,
voorstellen van Hollandsche zijde beteekenden 56 ). In het be-
kende handboek voor de staatsinstellingen van de Republiek
van Fruin-Colenbrander vindt men dan ook nog steeds bij
de desbetreffende passages van de Unie de opmerking dat
zij zijn toegevoegd op verzoek van Holland 57). Het heeft
indruk gemaakt op Haak, die wel is waar zelf verklaart dat

55) De tweede maal dat in den aanhef van Ommelanden sprake

is, wordt deze verandering in IV niet aangebracht.

Over de Ommelanden in dezen tijd: Huizinga, Driemaandelijksche

Bladen, 14, blz. 70-73; Post, Het Sint-Bernardsklooster te Aduard,

Archief v. h. aartsbisdom Utrecht, 48, blz. 190 v.; Formsma, De Om-

melander strijd voor zelfstandigheid in de 16de eeuw, blz. 103 v.

Voor de benamingen van het platteland van Groningen, zie Haak,

a.w., blz. 11 en Van de Spiegel, Bundel I, blz. 89 en 126.

56) Fruin-Colenbrander2, blz. 380; Fruin, Verspr. Gesch., VII,

blz. 460.

57) Fruin-Colenbrander2, blz. 387, 389 v., 401.



DE ONTWERPEN VAN DE UNIE VAN UTRECHT 	 147

men hetgeen Oldenbarnevelt bij de verschillende ontwerpen
heeft aangeteekend niet steeds als de uitdrukking van een
speciaal Hollandsch verlangen mag beschouwen, maar die
toch geregeld naar Fruin-Colenbrander verwijst en op grond
van dat werk allerlei als wensch van Holland voorstelt. Hij
kent in dezen aan het handboek blijkbaar zelfstandige waarde
toe en heeft de afhankelijkheid, waarin het tot Van Deventers
uitgave staat, niet voldoende begrepen of in het oog gehou-
den s8).

Dat de opvatting bij Fruin-Colenbrander niet houdbaar is
blijkt al wel, als daar ook het advies van den gouverneur
omtrent het inlegeren van troepen op Hollandsch verzoek
voorgeschreven wordt genoemd, terwijl het met de stukken
valt aan te toonen dat hier de gedachte van Gelre is uitge-
gaan 59 ). Het misverstand wordt nog duidelijker als men het
volgende in aanmerking neemt.

Ontwerp V, dat de uitkomsten geeft van de December-
vergadering, is voorzien van vele kantteekeningen in het
handschrift van Oldenbarnevelt, waardoor de besluiten van
Januari worden vastgelegd. Wat bij V aan den rand staat,
vormt in VI een onderdeel van den tekst van de definitieve
redactie. Men heeft er sinds Van Deventer voorstellen van
Oldenbarnevelt in gezien, die dan dus in Utrecht aanvaard
zijn en kon zoo komen tot het breed uitmeten van Olden-
barnevelts aandeel. Nu is Oldenbarnevelt niet persoonlijk op
de vergadering van Januari 1579 tegenwoordig geweest. Zijn
aanteekeningen kunnen dus niet tijdens de besprekingen zijn
gemaakt, als die van den Hollandschen penvoerder op IV.
Zij zijn daartoe ook te regelmatig en zonder doorhalingen
neergeschreven. Maar vóór de vergadering, b.v. in den Haag,
kunnen zij ook niet zijn ontstaan, want de Geldersche en
Ommelander wenschen, die in Januari vervuld werden, kan
men in Holland niet vooraf gekend hebben en zij waren niet
van zulk een strekking dat zij onafhankelijk van hun voor-
dragers ook bij een Hollander zullen zijn opgekomen. Er blijf t
dus niet anders over dan aan te nemen dat de aanteeke-
ningen op V door Oldenbarnevelt zijn gemaakt na de ver-
gadering, toen de deputatie met de resultaten terug gekeerd

58) Haak, a.w., blz. 20, 25, 27 v., 30.

59) Ook het bijdragen door de Unie tot de helft in de kosten van

fortificaties noemt Fruin-Colenbrander een Hollandsche gedachte.
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was s0 ) . Eenig officieel karakter heeft V - met - wijzigin-
gen dus niet. Het ons overgeleverde exemplaar heeft ook niet
als b.v. IV op een vergadering van bondgenooten of als III
op een Statenvergadering dienst gedaan. Het is zonder meer
een afschrift, waarop Oldenbarnevelt notities heeft gemaakt
om bij te blijven.

Zoo blijkt eerst recht hoe verkeerd het is om met Fruin-
Colenbrander (d.i. met Van Deventer) de aanteekeningen
van Oldenbarnevelt op V als een uitdrukking van Holland-
sche wenschen te beschouwen. Men zou veeleer tot een
andere uiterste kunnen komen en betoogen dat een stuk als
dit feitelijk niet in het archief der Staten thuis behoort. Dat
het er toch toe gerekend wordt, vindt zijn verklaring in de
wijze, waarop in 1619 op Oldenbarnevelts persoonlijke papie-
ren beslag gelegd is en deze aan het Statenarchief zijn toe-
gevoegd.

Oldenbarnevelts invloed op de redactie van het verdrag
der Unie is daarmee tot bescheidener afmetingen terug
gebracht. Wat zijn aandeel te Arnhem is geweest laat zich
niet nader bepalen. Men heeft er voortgebouwd op ontwer-
pen van Utrechtschen en Gelderschen oorsprong. Wat daar-
aan is toegevoegd, blijft anoniem al zal Oldenbarnevelts

gezag zich daarbij zeker hebben laten gelden. In Utrecht
heeft hij twee maal ontbroken en den eersten keer, toen hij er
wel was verschenen, is er niets belangrijks verhandeld. Wat
men waarschijnlijk goeddeels op zijn naam mag zetten — al
valt in dezen de invloed van zijn Rotterdamsche lastgevers
niet te schatten — dat zijn de meeste Hollandsche wijzigin-
gen, die van III tot IV hebben geleid en de enkele kleine
veranderingen, die hij nog bij IV heeft aangeteekend. Maar
met name van de eerste reeks is niet alles in het Unie-
verdrag beland, het toekennen van grooter invloed aan de be-
langrijkste gewesten b.v. niet, en het denkbeeld der ge-
meene middelen, dat wel is overgenomen, heeft in de practijk
geen uitvoering gevonden.

60) In diezelfde richting wijst ook dat Oldenbarnevelt mede de

slotclausule van de eindredactie op zijn exemplaar van V aanteekent.

Een voorstel van hem, zooals men in zijn overige notities placht

te zien, kan dat bezwaarlijk zijn.
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Bij de hierna volgende uitgave, die bedoelt de verschil-
lende ontwerpen van de Unie van Utrecht te doen kennen,
is aan de eene zijde de tekst van I afgedrukt met inbegrip
van de marginalia, die in volgende redacties als zoodanig
door den copiist zijn overgenomen. Daartegenover vindt men
in doorloopende nummering eerst de wijzigingen en aan-
vullingen, die op I zijn aangebracht en vervolgens de veran-
deringen en toevoegingen uit andere ontwerpen.

De artikelen XIX enz., die pas in V voorkomen, worden
met de kantteekeningen daarna weergegeven volgens dezelfde
beginselen van uitgave.

Wanneer niet uitdrukkelijk wordt vermeld dat een veran-
dering of aanvulling in de hand van den tekst of door den
copiist is geschreven, werd deze door een andere hand aan-
gebracht.

Waar ik de hand van Oldenbarnevelt herken, geef ik dat
aan door : (0.) .

(B.) geeft de plaatsen aan, waar ik het handschrift van
Paulus Buys veronderstel.

N.B. Men houde bij het bestudeeren van een en ander in
het oog dat ik geen melding maak van ev. spellingsverschil-
len als een wijziging terugkeert in den tekst van volgende
redacties. Doch als ik den tekst van zulk een redactie in mijn
inleiding of in een volgende noot citeer, geef ik wèl de spel-
ling van die redactie. Daardoor komen dan verschillen in de
orthographie tot uiting.

P. J. v. W.
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1) I in rand: Overijssel etc. Dit laatste geschrapt en er achter
geschreven: Vrieslandt, Groninghen, Groningherlandt, Linghe ende
Drente (0.).

Dit bij II, III, IV in tekst en behalve Groningherlandt ook in V
en eindredactie. Zie verder noot 53.

2) I: van off dat af onderstreept; het onderstreepte doorgehaald.
In den rand: Nota (0.). In latere redacties weggelaten.

3) I: Vrieslant doorgehaald; in den rand: Vrieslant, Groninghen,
Groningherland, Linghe ende Drente (0.) . Dit bij II, III, IV in tekst.
Zie verder noot 56 en 57.

40) III: landen geschrapt; aan den rand: graefschappen (0.).
IV heeft weer: landen. Het wordt weer geschrapt en 0. schrijft aan
den rand: graefschappen ende landen. Dit V enz. in tekst.

53) In IV is Groeningerlandt doorgestreept en daarboven is ge-
schreven: ende d'Omlanden. Dit behouden in V. Bij V schrijft 0.
in den rand: Friese Omlanden tusschen die Ems ende Lauwers. Dit
in eindredactie in tekst.

54) IV heeft in pl. v. „eenige van": d' andere, wat door B. ver-
vangen wordt aan den rand door „eenige van de voors." Dit bij V

enz. in tekst.
55) IV heeft in pl. v. „anderen": voors. Het wordt geschrapt en

de oude lezing hersteld, die bij V enz. in tekst blijft.
56) In IV is Gelre doorgestreept en daarboven is geplaatst: Gel-

derlandt. Dit behouden in V.
57) In IV op gelijke wijze ook Groeningerlandt (zie noot 3) ver-

anderd in: ende d'Ommelanden. Dit behouden in V.
115)Bij V „haerl." geschrapt; in den rand: ende ander haerl.

hooffden ende (0.); dit in de eindredactie opgenomen.
116)Bij V is „van de Spaengaerden ende andere uytheemsche"

doorgehaald. Het is in de eindredactie weggelaten.
117)Bij V in den rand: gelyck men mitter daet bevindt dat zgl.

't voers. voerneemen volhoudende noch onlancx eenighe steeden
ende quartieren mit brieven gesolliciteert, eenighe namentlick van
den lande van Gelre mit wapenen aengegrepen ende overvallen
hebben (0.). Dit in de eindredactie opgenomen.

118)Het voorafgaande in V onderstreept en in den rand vervan-
gen door: duer eenighe practique, aenslagen ofte gewelt van haere
vianden (0.). Dit in eindredactie opgenomen.

119)In V is de tekst van: om te veeeten af (met alle toevoegin-
gen die er sinds I waren bijgekomen) onderstreept. De notitie van
Oldenbarnevelt, bedoeld bij noot 118, vervolgt: „Omme te weten
hoe ende in wat manieren die voorsz." Het effect is dat in de eind-
redactie de opsomming van de namen der gewesten achterwege blijft.
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Alsoe men bevindt dat sedert die Pacificatie tot Ghendt
gemaeckt, bij dewelcke genouch alle die provincien van dese
Nederlanden hem verbonden hebben malcanderen met lij f f
ende ghoet bij te staen om die Spaengaerden ende andere
uuijtheemsche natien met haeren anhang uuyt dese landen
te verdreven, dselve Spaengaerden met Don Johan d'Austrice,
haerl. 115 ) cappeteijn, alle middelen gesocht hebben om die
voorsz. provincien, soe in 't geheel als in 't deel, te brengen
onder haer subsectie, tijrannische regieringe ende slavernie
van den Spaengaerden ende andere uuytheemsche 116), ende
dieselve provincien soe met wapenen als practijcke van den
anderen te scheijden, dismembreren ende die Unie bij de
voorsz. Pacificatie gemaeckt te nijette te doen ende subverte-
ren, tot uuyterlicke ruine ende bederf fenisse van den
voorsz. landen ende provincien 117).

Soe is 't dat die van den furstendom van Gelre ende graef f -
scappe van Zutphen, die van den landen 40 ) van Hollant,
Zeelant ende Utrecht 1 ) 53 ), geraetsaem gevonden hebben
sich naerder ende particulierlicker met den anderen te ver-
bijnden ende vereenighen, nijet omme hem van de voorsz. ge-
nerale Unie bij de Pacificatie van Ghendt gemaeckt te
scheijden, mer om d' selve noch meer te stercken ende hem
selven te versien jegens alle inconvenienten, daerinne sij
souden moegen vallen, bij soe verre gebuerden (dat Godt
verhoede) dat eenige van 54 ) de geunieerde provincien off
duer gewelt, off duer practijcke van de viant, off uuyt enige
andere oersaecken van den anderen 55 ) provincien gescheij-
den ende gesepareert worden 118), off dat die oick van den
viant alsoe overvallen worden dat sij deze provincien in hun
voet geen secours en tosten doen 2 ), om te weeten hoe ende
in wat manieren dese voorsz. provincien van Gelre 56), Zut-
phen, Hollant, Zeelant, Utrecht, Overijssel, Vrieslant
etc, 3) , 57) , 119), hem in sulcken gevalle sullen hebben te
draegen ende jegens 't gewelt van hun vianden connen be-
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4) I: Na :,om" bovengeschreven in de rand van den tekst: vor-

dere. Dit bij II enz. in tekst.

5) In I is „eenige" doorgehaald en erboven is geschreven in

de hand van den tekst: die. Dit laatste in volgende redacties in den

tekst.

6) I: na „steden" bovengeschreven: leden.

41) Onderstreping in III. Doorgehaald is van het onderstreepte

zooveel dat alleen blijft staan: blijvende anders de voorsz. Pacifi-

catie van Gendt onvercort. In IV is het in III onderstreepte geheel

vervallen en staat aan den rand: (blijvende d' voorsz. Pacificatie van

Gendt in waarde). In V enz. staat in den tekst: blivende anders die

voorsz. generale Unie ende Pacificatie van Gendt in weerden.

5s ) In IV dit woord geschrapt en even verder, vóár „dienvol-

gende" aan den rand bijgeschreven: zijn. Dit wordt daar bij V enz.

in den tekst gevonden.

59) In IV is erachter bij gevoegd: sonder in allen gevalle hen by

desen te willen ontrecken van oft uuyt den heylige Roomschen

Rycke (B.). Dit bij V enz. in den tekst.

60) In IV is vóór „verbinden" geschreven: hem.

61) In IV geschrapt. In V enz. weggelaten.

62) Bij IV in den rand: sonder dat dieselfen tot eenigen tyde

van anderen delen(?) scheyden, laeten scheyden ofte separeren by

testamente, codiciele, donatie, cessie, wisselinge, vercopinge, trac-

taten van pays, van houwelick, noch om geen andere oorsaecke, hoe

dat het gebueren soude mogen (B.). Dit bij V enz. in tekst.

63) Bij IV bovengeschreven: deuchdelicke. Dit bij V in tekst,

doch doorgehaald en in den rand vervangen door: loffelycke ende

wel hergebrachte (0.). Dit blijft in de eindredactie.

64) Bij IV is „uuijtheemsche wie" geschrapt en bovengeschreven:

„ende een ygentlic wie" (B.); dit bij V enz. in tekst.

65) In IV is „van deselve" geschrapt. Het blijft weg in V enz.

120) In V is „van eenige" doorgehaald. Het wordt weggelaten

in de eindredactie.
121) in V is „geraempt" doorgehaald en in den rand vervangen

door: volcomelyck by den haeren respective hiertoe geautoriseerd,

gearresteert ende gesloten (0.) . Dit wordt in de eindredactie over-

genomen.
122) Onderstreping in V. Weggelaten in de eindredactie.
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schermen ende om 4 ) separatie van de voorsz. provincien
ende particulier leden van dien te schouwen, blivende anders
die voorsz. generale Unie ende Pacificatie van Ghendt onver-
cort in sijn volle cracht ende weerden, daervan expresselick
bij desen geprotesteert wort, ende 41) dien volgende sijn 58)

tusschen eenige 5) gedeputeerden van enige 120 ) van de voorsz.
provincien geraempt 121) die poincten ende articulen hier
naer volgende, doch op 't behagen van hun respective mees-
ters 59) 122)

I I. Ende ijerst dat die voorsz. provinci sich met den ande-
In margine ren verbinden, confedereren ende vereenighen sullen, gelijck

in bank v. si' 6° ) 	 confedereren ende verenigen mits desen,d. tekst:	 J )	 g
Nota off ten ewigen daegen bij den anderen te sullen 61 ) bliven, in alle

hier dient forme ende manieren als off sijluijden maer een provincie
geert dat

	 62 , onvermindert nochtans een i' elicke provincieceert dat	 )	 J g	 P
zij nijet en ende die particuliere steden 6 ) ende ingesetenen van dien

sullen	 haerl. speciaele ende particuliere privilegien, vrijheijden,
moegen

gesepareert exemptien, rechten, statuten, costumen 63 ), usantien ende alle
worden bij andere haerl. gerechticheijden, waerinne sijluijden den ande-
forme van ren nijet alleen gheen prejudicie, hijnder ofte letsel doen
0,ontract sullen, mer sullen den anderen daerinne met alle behoerlickevan

lick,k 
	

ende moegelicke middelen, ja met li' f f ende boet is 't noot, g	 ^	 J	 g	 ,
testamente helpen, handthouden, stiven ende stercken ende oick be-

ofte ander- schudden ende beschermen tegens alle uuijtheemsche 64), wie
sints (de
laatste 2 ende hoedanich die souden moegen wesen, die hem daerinne
woorden enich daetelick imbreeck soude willen doen.

van
Herhaald .):	

Welverstaende dat die questien, die eenige van de voorsz.
Her 

II en III provincien, leden ofte steden van deselve 65 ) met den an-
door den

copiist,
doch in III

doorge-
haald met
bijvoeging:

dit te pre-
serieren in

silentio
(0.).
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7) I: „met den anderen" doorgehaald.

8) I: aan den rand: met den anderen. Aldus II enz. in tekst.

9) I: „sonder" ingevoegd in hand van den tekst. Dit woord II

enz. in tekst.

10) I: „hem" bovengeschreven. II enz. dit woord in tekst.

11) I: „ofte" geschrapt. In II enz. weggelaten.

12) I aan den rand: off uuyt gevolcht is off uijt volghen sal

moegen (0.). Aldus II enz. in tekst.

42) III: „mogen" doorgehaald.

43) III: aan den rand: ofte namaels mogen crygen (B.). Zie

noot 66.

44) Onderstreping in III.

45) III aan den rand: ofte invueren ofte (0.). Bij IV enz. in

tekst.

46) III aan den rand: ter oersaecke van eenighe nijeuwicheijden

nae de Pacificatie van Gendt tot dezen daghe in de voors. provin-

cien, steeden ende leeden van dien bij veranderinge van de religie

ofte regeerders, nochte (0.). IV leest: restaureren ofte innevoeren

ofte oick van eenige nyewicheden ende a) alteratien, die binnen

eenige der voorsz. provincien, steden ofte leden van dien zoo in de

regieringe I?) als in 't stuck van de regieringe zedert m den C) jaere

1572 tot desen, dage toe zyn gebeurt ofte oick ter cause enz. Daarin

wordt veranderd: a) „ende" wordt „ofte" (B.); b) „regieringe"

wordt „religie"; C) „in den" wordt „den" (0.). Daarna wordt allerlei

geschrapt en een nieuw jaartal genoteerd: 1560, hetgeen dan ver-

vangen wordt door 1558. Zoo staat er dan tenslotte: ofte inne-

voeren ofte oick van eenige nyewicheden ofte alteratien, die bin-

nen eenige der voorsz. provincien, steden ofte leden van dien zedert

den jaere 1558 zyn gebeurt enz. Dit komt bij V enz. in tekst.

66) In IV „souden" doorgehaald. Achter „hebben" wordt met

verwijzingsteeken verwezen naar den rand, waar: ofte namaels

souden moegen cryegen (2 woorden door B., het gecursiveerde door

0.). Vgl. noot 43. Dit bij V enz. in tekst.

67) Bij IV bovengeschreven: als boven; dit bij V enz. in tekst.

68) Bij IV aan den rand: arbiters ofte minlic accoort (B.). Dit

bij V enz. in tekst.

69) Bij IV aan den rand: steden ofte leden van dien (0.); dit

bij V enz. in tekst. Bij V is ondergeschreven: „zoe lange sich beyde

parthien het recht submitteren" (0.) met nog eenige woorden van

den ouden tekst. Dit in eindredactie opgenomen.

123) In V is: „rechten" doorgehaald. Dit en het volgende (privile-

giën etc. als boven, vgl. noot 67), dat echter niet is doorgehaald, moet
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deren 7 ), van dese Unie wesende 8 ), souden 66 ) moegen 42)

hebben 43 ) nopende haerluijder rechten 123), privilegien etc.67),
dat d' selve bij ordinaris justicie 68 ) beslicht sullen worden,
sonder 9 ) dat d' andere landen ofte provincien 69) hem des
sullen hebben te moeijen, ten waere hem gelief f de te inter-
cederen tot accoort.

II II. Item dat die voorsz. provincien in conformiteijt ende
tot voltreckinge van de voorsz. eenicheijt ende verbant ge-
houden sullen wesen malcanderen met lij f f, ghoet ende bloet
bij te staen tegens alle fortsen ende gewelden, die hem 10)
ijemant soude moegen andoen uuijt ende onder dexel van
den naem van den Co. Mat. ofte van sijnent wegen, 't waere
ter cause van tractaet dan peijs tot Ghendt gemaeckt, van
dat sij die wapenen jegens Don Johan d' Austrice angeno-
men, den Eertshertoge Mathias tot Gouverneur ont f angen

hebben 44), met alletgene latter aen cleeft ofte 11 ) van de-
pendeert 12 ), al waer 't oeck onder coluer alleene vande
Catholijcke Roomsche religie met wapenen te willen resta-
blisseren ende restaureren 45 ), ofte oick 46 ) ter cause van dese
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blijkens de eindredactie vervallen worden geacht. In V staat ter
vervanging in den rand: particuliere ende speciale vryheijden,
exemptien, rechten, statuijten, loffelycke ende welhergebrachte
costumen, usantiën ende andere haerl. gerechticheijden (0.). Dit
ook opgenomen in de eindredactie, waar echter „privilegien" nog
worden vermeld na „speciale", dus vóór „veyheijden". Het is ook
mogelijk dat de wijziging aan den rand zoo bedoeld is: „particu-
liere ende speciale" i.pl. v. „rechten"; „privilegiën" handhaven en de
verdere woorden, die in den rand staan, invoegen i.pl.v. „etc. als
boven". „Particuliere ende speciale" staat inderdaad eenigszins los
van het overige, maar er ontbreekt een verwijzingsteeken voor
„veyheijden".

13) I bijgeschreven: ofte leden van dien (0.). Aldus II, III, IV
in tekst. In IV wordt na „provincien" ingevoegd door boven te
schrijven: staten, steden (het laatste door 0.). Bij V. enz. komt dit
in tekst.

14) In I: „ofte" in de hand van den tekst geschreven boven
doorgehaald .,ende". ,,Ofte" II enz. in tekst, doch in V geschrapt en
in eindredactie weggelaten.

15) I aan den rand: 't generael offt. Dit 'II enz. in tekst.
16) I: „staeten" doorgehaald. Dit woord II enz. weggelaten.
37) II aan den rand: landen ofte provincien (0.). Dit III enz.

in tekst. In V bovengeschreven: steden ofte leden van dien (0.),

hetgeen in eindredactie is opgenomen.
38) In II: „ofte particulier" met andere hand bijgeschreven. In

IV na „ofte" nog ingevoegd: in 't. Dit wordt in latere redacties niet

overgenomen.
47 ) In II en III: jegenwoordige; bij III aan den rand door 0.

verbeterd in „geunieerde". Dit laatste in verdere redacties be-
houden.

70) In IV aan den rand bijgeschreven: steden ende leden van
dien (B.). Dit bij V enz. in tekst.

71) IV. heeft hierna: binnen ende buyten de steden. Dit is door-
gehaald en wordt verder niet meer gevonden.

124)In V aan den rand toegevoegd: ende inheemsche (0.). Dit
in eindredactie overgenomen.

125)In V aan den rand voorgeschreven: ofte ongelyck (0.), het-
geen in eindredactie is opgenomen.

126) In V wordt bijgeschreven: beheltelyck dat die assistentie by

de generaliteit van dese Unie gedecerneert sall worden met ken-
nisse ende nae gelegentheyt van de saecken (0.). Dit is in eind-
redactie opgenomen.
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jegenwoerdige Unie ende confederatie, ofte andere dierge-
lijcke oersaecke, ende dit soewel in gevalle men die voorsz.
fortsen ende gewelden souden willen gebruijcken op een van
den voorsz. provincien 13 ) alleen, als op alle in 't generael.

III III. Dat die voorsz. provincien oeck gehouden sullen
wesen in gelijcke manieren malcanderen te assisteren ende
behelpen defenderen tegens alle uuijtheemsche 124) heeren,
forsten, ofte 14 ) princen 37 ), die hem in 't 15) particulier 38)
eenige forsten ofte gewelden 125) souden willen andoen,
ofte oerloge maecken 126).

INT Iv. Item ende omme die voorsz. provincien 70 ) bat tegens
alle macht te moegen verseeckeren, dat die frontiersteden
ende oick anderen, daer men des van node vinden sal, 't sij
van wat provincie die sijn, bij advis ende ter ordonnantie van
deze geunieerde 47 ) provincien sullen vast gemaeckt
ende gesterckt worden 71 ) tot costen van den staeten 16), ste-
den ende provincien, daerinne die gelegen sijn, mits hebbende
daertoe assistentie van de generaliteijt voer een vierde
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17) I: 2 maal „overcommen", waarvan een maal doorgehaald.
18) I aan den rand in de hand v. d. tekst: Nota off dat d' andere

provincien alsoe overvallen ofte benaut sullen sijn van den viant
dat sij desen in den noot geen secours, bijstant ofte assistentie van
gelde noch van volck souden connen doen. Dit alles doorgehaald en
later niet meer overgenomen.

18a) I: eerst „assentie", hetgeen is doorgehaald.
19) I aan den rand: zijn ofte noch ingewillicht sullen werden

(0., behalve de twee laatste woorden). Dit II en III in tekst.
39) II: „voer een vierendeel beheltelick" weggelaten in tekst

en in den rand door copiist bijgeschreven. Het besloeg in I juist
een geheele regel.

48) Bij III aan den rand: nyet dienende tot defentie van eenich
staet in 't particulier, maer van de provintien ofte eenich quartieren
van dien in 't generael (0.). Dit komt in latere redacties niet voor.
Zie verder noot 73.

49) Onderstreping in III.
50) Bij III ontwerpt 0. aan den rand een geheel nieuwe redactie:

Ende omme te voorsien tot de costen, die men van naode hebben
zal, in gevalle als boven, tot defensie van de voors. landen is over-
comen dat zoe Naest d' andre provintien van de Nederlanden, bij de
Pacificatie van Gendt geunieert, 't sij met gewelt, practicque ofte
andersins, van de voors. Unie geweecken ofte gesepareert zullen
zijn a), dat alsdan in alle de voors. geunieerde provincien een-
paerlyck ende op eenen voet, tot gemeene defentie derselve b), ge-
heven ende openbaerlijck den meest daervoor biedenden C) ver-
pacht d) zullen worden e), zoewel in de steden (zie verder blz. 160)

72) Onderstreping in IV en V. In V is bovengeschreven: d'een
helft, hetgeen in de eindredactie overgaat.

73) Bij IV aan den rand ingevoegd: ofte die nu leggen te ver-
anderen ofte aff te warpen (B.). Dit bij V enz. in tekst.

a) Onderstreping in IV. Het onderstreepte geschrapt en in
latere redacties weggelaten. Vóór „zullen" staat „zijnde", hetgeen is
geschrapt.

b) IV heeft in tekst: „derzelver provincien" en daarboven ge-
schreven: opgesteld (B.). Dit bij V enz. in tekst.

c) IV vervolgt in tekst: „Van drie maenden tot drie maenden"
en zet daarbij aan den rand: ofte andere bequamen tydt (B.). Aldus
bij V enz. in tekst, de slotredactie met toevoeging: enyge (andere).

d) IV voegt bij (bovengeschreven): ofte gecollecteert (B.). Dit
bij V enz. in tekst.

e) IV vervolgt in tekst: alomme binnen die voorsz. geunieerde
provinciën. Dit bij V enz. behouden.
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deel 72 ), beheltelick 39 ) dat soe verre bij de voorsz. provin-
cien raetsaem bevonden wort enige nijeuwe forten ofte
sterckten in eenige van de voorsz. provincien te leggen 48 ) 73),

dat die costen daertoe van noode bij alle die voorsz. provincien
in 't generael gedragen sullen worden.

V V. Ende omme te versien tot die costen, die men van
node hebben sal in gevalle als boven tot defensie van de
voorsz. provincien, es overcommen 17 ) dat, soe Naest enigh
affbroeck van d' andere provincien, 't sij 49 ) met gewelt,
practijcke ofte anderssins geschiet sal sijn 18 ), dat die voorsz.
van Hollant ende Zeelant dese voorsz. geunieerde provincien
doen sullen d' selve bijstant ende assistentie 18e ), die sij nu
doen den Generaele Staten, te weeten met vijf f ende twijn-
tich vendel knechten ende hondert peerde, ende dat in d'an-
dere provincien die generaele middelen, sulcx die nu inge-
willicht 19 ) ende dan loep hebben sullen, tot defensie van
dese provincien geemploeijeert sullen worden ende dat voor
den tijt van een maent alleenlick, binnen die welcke men
bij gemeen advis ende consent andere middelen van contri-
butie sal adviseren, die men naer gelegentheijt van den tijt
ende saecke souf fisant vinden sal tot defensie van den lan-
den 54).
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[VI] als ten platten lande f), de navolgende middelen g), dewelcke h)

eenpaerlyck ende bij gemeen advies verhoecht ende verleecht zul-

len worden, naedat die noet ende gelegenheijt der zaecke vereijs-

schen zal, waeruuijt alles wat ter gemeene defentie van noede is

ende bij de generaliteijt gedragen moet worden, betaelt zal worden,

zonder dat dezelve middelen tot eenighe andere zaeken zullen

mogen worden verstrect.

f) IV heeft: zoewel ten platten landen als binnen den steden,

hetgeen is doorgehaald. Aan den rand: steden ende leden van

dien (B.). Aldus bij V enz. in tekst.

g) In IV is: de naevolgende middelen geschrapt. Er wordt door

B. nu bijgeschreven op een open gelaten ruimte tusschen de arti-

kelen 5 en 6: seeckere imposten op alderhande wijnen, binnen ende

buyten gebrouwen bieren, op 't gemael van coren ende graynen,

soudt, goude ende silvere, side ende wolle laeckenen, op die hoe-

renbeesten ende besayde landen, op die beesten, die gheslacht

worden, die peerden ende ossen, die vercoft oft verpangelt

worden, op die goeden ten wage comende en sulcke andere als men

ter naester vergadering a) en bij gemeen advys ende consent goet

vynden sal ende dit achtervolgende d'ordonnantien, die men alsdan

daerop concipieren ende maeken sal, daertoe die gedeputeerden ter
naester vergaderinge sullen verschijnen mit volcomen last van

wegen hueren respective meesters b). Dit in den tekst van V.

waarop wijzigingen:

a) „ter naerster vergadering" onderstreept en in den rand:

naemaels (0.), wat bij eindredactie in tekst komt; b) onderstreping

in V, deze passage niet in eindredactie. 0. vervolgt in V: dat men

oick hiertoe employeren sal den incomen van de domeijnen van de

Co. Ma., die lasten daerop staende afgetoegen. Dit bij eindredactie

in den tekst.

h) In IV begint hier artikel VI: Welcke a) bij gemeen advijse

verhoocht ende verlaecht zullen worden, nae den b) noot ende

gelegentheyt van der saecke vereysschen sal ende alleenl. verstrect

tot die gemene defensie ende tot hetgeene die generaliteyt gehouden

zal wesen te draghen sonder dat deselve middelen tot eenige

andere zaecken zullen mogen worden verstrect C ). Hierin wordt

door B. gewijzigd:

a) welcke middelen; b) „nae den" wordt „naedat die"; c) „ver-

strect" doorgehaald; daarachter geschreven: bekeert. Dit alles in

tekst bij V enz.
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Bijdr. en Meded. LXIV.	 11
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20) In I volgde: welverstaende, hetgeen werd doorgehaald en in

verdere redactie weg blijft.

21) In I bovengeschreven: oeck. Aldus II enz. in tekst.

22) In I aan den rand: ende platten lande (0.). Aldus II enz.

in tekst. In IV door B nog aan den rand geschreven, te lezen na

„platte landen": „soewel geestlick als waerlick". Dit ook V enz. in

den tekst.
23) „Zal" in I bovengeschreven (0.). Aldus II, III, IV in tekst.

74) In IV bovengeschreven: gheunieerde (B.) Aldus V enz. in

tekst.

75) In IV staat: voor, hetgeen verbeterd wordt in: van (B.).

76) In IV: dat men (boven de regel geschreven in de hand v. d.

copiist) oick zulcke .... ; zulcke (sulcke) ook reeds in II en III; V

heeft weer alsulcke, evenals de. eindredactie, die overigens beide de

wijziging in IV overnemen in den tekst.

77) In IV wordt verder door B. bijgeschreven: ende en sullen

voors. garnisoenen van geenen excysen ofte imposten meerder

exempt wesen als die burgers ende inwoenders van die plaetsen,

daer sy geleyt sullen worden, mits dat oock den selfven burgers

ende inwoenders by die generaliteyt logysgelt sal verstreckt worden

gelyc tot nochtoe in Hollandt gebruyckt is. Dit wordt bij V enz.

in den tekst opgenomen.

78) Bij IV aan den rand: Nota: 't getal tot Utrecht te doen ver-

claren (hand van den copiist).
79) Bij IV bovengeschreven: ende bevelhebberen (B.).

80) Bij IV bovengeschreven: bevelhebberen (B.) .

81) Dit artikel in IV geschrapt en verder achterwege gebleven.

82) Zie na noot 128.

427) In V aan den rand ingevoegd: by advise van den gouver-

neur van de provincie, daer het garnisoen geleyt zal worden (0.).

Dit in eindredactie overgenomen.

128) In V aan den rand ingevoegd: dat die capitijnen ende sol-

daten boven den generalen eedt, particulierlyck der stadt ende

steden ende provintien, daerinne die geleydt zullen worden, eedt

doen zullen ende dat 't selve tot dyen eynde in haerluyder articul-

brieff gestelt zal worden (0.). Dit werd in de eindredactie overge-

nomen.

S2) In IV is de verdere tekst van dit artikel geschrapt en in de

hand van B. vervangen door hetgeen met veel moeite, bij stukjes

en beetjes, op de beschikbare ruimte is ondergebracht: sullen die

ingesetenen van elcke van dese geunieerde provincien, steden ende

platte landen a) tot sulcken dage, als men ten tyde van die ratifi-
catie van desen advyseren sal b), ghemonstert ende opgescreven



Een bladzijde van IV met wijzigingen door O. en B. 
Zie biz. 130, 137, 141 (noot 48) en 166. 

Een bladzijde van IV met wijzigingen door B. 
Zie biz. 141, tekst en noot 48, en biz. 168 en 170. 
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VII VI. Dat die voors. frontiersteden ende oick andere als
In IV, V en den noot vereijschen sal, t' allen tijden gehouden sullen wesen

eindredac- acte- t
e ontf an en alsulcke garnisoenen als dieselve geunieerdetie art,	 g	 g	 g

VII. Voor provincien goet vinden ende heml. 127 ) ordonneren sullen,
art. VI sander dat sij des sullen moegen weijgeren.

van die
acties ze

ize Welverstaende dat die voorsz. garnisoenen bij de voorsz. 74 )
d	 g	 , s	 ^	 20 128

de noten bij provincien betaelt sullen worden van r ) haerl. soldie )	 ),
art. V. dat men 21 ) alsulcke 76 ) ordere stellen ende discipline onder

den soldaten houden sal dat die borgers ende inwoenders
van den steden 22 ) daerbij boven die redenen nijet beswaert
noch eenigen overlast lijden sullen 77 ) .

IV: art.	 VII. Ende omme jegens alle occurrentien van de uuijt-
VIII

	

	 heemsche vianden voersien te moegen sijn, dat een ijgelick
provincie sal moeten t' allen tijden tot vermaninge gereet heb-

78) ben een seecker getal van crijsvolk om soe Naest eenige
vrese sal sijn van den vianden d' selve te moegen lichten
ende stellen in de frontiersteden ofte elders daer 't van
g.00de weesen sal ende dat onder 't beleet van alsulcke cap-
peteijnen 79 ) als daertoe geordonneert sullen worden, welck
crijsvolck tot costen van de generaliteijt onderhouden sal
worden. Ende sullen voorsz. cappiteijnen 80 ) ende crijsvolck
onderdanich wesen sulck generaelen hoeft ende crijchoversten
als bij de generaliteijt van den landen van dese confederatie
daertoe gecosen zal 23 ) worden 81).

VIII VIII. Ende ten eijnde men t' allen tijde sonde moegen
IV: art. IX, geassisteert wesen van den inwoenders van den landen 82),
na schrap- gelijck hier vorens es geseijt, ende om daermede soe veel tep g van
art. WI verhoeden als het moegelick es alle uuytheemsch crijsvolck,

weer VIII. sullen alle d' selve inwoenders van de voorsz. geconfedereerde
Dat dit art.1.

ertd	
landen, soewel van de steden als plattelanden, gestelt wor-

gevor
dient oeck
in gevalle
deze unie
gheen ef-
fect sor-

teeren zal
mitten
eersten

(0.). Her-
haald in

II en III in
de hand
van den

copiist.
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worden, te weten diegenen, die syn tusschen 18 jaer ende die

tsestich, om die hooffden ende 't getal van dien geweten synde,

daerna ten eerster tsamencomste van dese bontgenoten vorder geor-

dineert te. worden, als tot die meeste bescherminge ende versee-

ckertheyt van deze geunieerde landen sal bevonden worden te

dienen.

Dit wordt bij V in den tekst gevonden met aanvullingen:

a) In den rand ingevoegd: binnen den tyde van een maend naer

date van deesen ten langste (0.). Dit in eindredactie overgenomen.

b) In V onderstreept en in eindredactie weggelaten.

24) In I: „geweer", doorgehaald. Het woord weggelaten in II,

III, IV.

25) In I tweemaal: imposten, waarvan een maal doorgehaald.

In volgende redacties is deze schrijffout vermeden.

51 ) III heeft „uuyt" hetgeen 0. verandert in „aen".
51a) Zonder bepaald verwijzingsteeken in den tekst, schrijft 0.

bij III, art. 9 in den rand: Dat voor 't eerste Gelderland mit Zutphen

zullen hebben een stem, Hollandt twee stemmen, Zeeland een stem,

Utrecht ende Overijssel een, Vriesland een, Lingen, Drente, Groe-

ningen ende Groeningerlandt een stem ende de middelen in train

zynde dat in de zaecken daer overstemming plaetze hebben zal

d'opinien gecollecteert zullen worden ende elcke opinie strecken

zal nae dat d' zelve provintiën tot de gemeene defentie contribueren

zullen ofte de gemeene middelen in de zelve uuijtbrengen zullen.

83) In IV is het hier onderstreepte doorgehaald. Na „geadviseert"

staat bijgeschreven: ende gesloten (B.).

84) In IV is door B. bijgeschreven, aan den rand en tusschen

de regels door tot op de bladzijde ernaast: bij die meeste. stemmen

van de provinciën in desen verbonde als nu begrepen, die. gecolli-

geert sullen worden sulx als men tot noch toe in die generaliteyt

van de Staten heeft gebruyckt ende. dit by provisie tot dat anders

sal mogen worden geordineert by ghemeen advyse van dese bon-

genoten. Dit bij V enz. in den tekst.

85) In IV bovengeschreven: bestant (0.). Dit in V enz. in tekst.

86) In IV van hieraf de rest van het artikel geschrapt en door

B. bijgeschreven onder aan de bladzijde tot over de volgende blad-

zijde: sal het gheschil gerefereert ende gesubmitteert worden by

provisie an die stadthouders van die voors. geunieerde provincien

nu ter lijdt wesende, die het voors. gheschil tusschen partien sullen

vergelycken ofte daervan uytspreecken sulcx als sy luyden bevyn-

den sullen in der billickheyt te behoeren, welverstaende indien

dieselfve stadthouders daerinne niet en souden connen verdragen,
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den elck op hun geweer 24 ) , wapenen, soe te peerde als te
voete, ende gereduceert onder cappeteijnen ende particulier
hoef fden ofte bevelhebbers, daeraf f dat behoerlicke monste-
ringe gedaen sal worden t' allen tijden als des van noode
wesen sal.

IX IX. Item en sal men gheen accort van bestant off peijs
IV: art. X, maecken, noch oerloge anveerden, noch eenige imposten 25)
na schrap- oft contributien instellen die generaliteijt van desen ver-pig

art.. VII bande aenghaende dan mit gemeen advies ende consent vana
weer IX. de voorsz. provincien. Mer in andere saecken, 't beleet van

dese confederatie ende 't ghene daervan dependeert ende
in margine uuijt volgen sal anghaende 51 ), sal men hem reguleren naer
in de hand 't ghene bij de meeste stemmen van de provincien geadvi-van den

tekst:	 seert ende geresolveert S3 ) sal worden 84 ) .
Nota off	 Beheltelick dat oft gebuerde dat die provincien in saecken
voer 't van 85) peijs, oerloge ofte contributie met den anderen nijeteerste neet a

ccorderen en conden 8s dat si' gehouden sullen wesen inen dient	 ) ^	 ^ g	
idat men enige onpartidige arbiters te accorderen, die partien in hun

vuer arbi- different vergelijcken ofte anders bij uuijtspraecke termi-
ters naeme neren sullen an welcke uuijtspraecke partien hem sullendie stadt-
holders van moeten houden 51a).

dese pro-
vincien, die

tot hun
nemen sou-
den mogen

alsulcke
onpartidige
assessoren
als heml.
gelieven

soude. Deze
noot her-
haald II,

III, IV in
de hand
van den

copiist.
In IV is
door den

copiist toe-
gevoegd:

elcke pro-
vincie nae 	
de groote

van de Zeelandt, Gelderlant, Utrecht met Overyssel, Drent, Twente, Vries-
stemmen, lant, mit Groeningen, Groeningerlandt. Daarna is alles geschrapt.
Hollant, In V enz. keert het niet terug.
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sullen tot henluyden nemen ende verkiesen alsulcke onpartidige
assessoers ende adiuncten als henluyden goetduncken sal ende
sullen partien ghehouden wesen na te tomen 'tgeene by die voors.
stadhouders in manieren als boven uuytghesproecken sal wesen.
Aldus V enz. in tekst.

26) In I onderstreept en doorgehaald. In volgende redacties weg-
gelaten.

26a) In I is: „zonder.... enz." door andere hand geschreven.
27) In I: „dat" bovengeschreven in hand van den tekst. Dit

woord in volgende redacties in tekst.
27a)In I aan den rand toegevoegd: „landen", hetgeen in vol-

gende redacties blijft.
27b)In I „hem" bovengeschreven door 0.
52) Ij en III hebben: naebueren, heeren.
52a) In III voegt 0, aan den tekst toe: nochte in eenighe aliancij

ofte alienatie consenteren ofte béwillighen. Zie verder noot 97.
87) In IV bovengeschreven: steden ofte leden van dien (B.). Dit

in den tekst van V enz.
88) In IV veranderd in: deze gheunieerde (B.). Dit in V enz. in

in tekst.
89) In IV bovengeschreven: ende bontgenoten (B.). Dit bij V enz.

in den tekst. In plaats van hetgeen noot 52a) noemt, vervolgt IV in
den tekst: nochte gesepareert worden by forme van contract, huwe-
licke, gifte, voorwaerde ofte anderssins. Dit is doorgehaald evenals
hetgeen daaraan door B. is toegevoegd: by wat maniere 't selfde
soude connen ofte mogen gheschieden. In V enz. blijft dit alles ook
weg.

90) In IV is „voorsi." eerst overgeslagen en later bijgeschreven.
91) In IV is door B. bovengeschreven: ofte steden (— ? —) van

deze Unie; „ofte steden" en hetgeen volgt is doorgestreept, waar-
door een deel onleesbaar is geworden; „van deze Unie" blijft staan
en wordt in V enz. in den tekst opgenomen.

92) In IV stond: der, hetgeen verandert wordt in: van de. Dit
laatste blijft in V enz.

93) Het onderstreepte tot zoover in IV doorgehaald en bijge-
schreven: ofte (B.). Dit ook in V. In de eindredactie valt ook:
„sullen" weg.

94) In IV bovengeschreven: steden ende particuliere leden van
dien (B.). Dit bij V enz. in tekst.

129) In V aan den rand bijgeschreven: te weten in den cours
van den gelde (0.). Dit in eindredactie overgenomen. Het ont-
breekt echter bij Van de Spiegel E.
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X X. Dat gheen van die voorsz. provincien 87 ) eenige confe-
IV: art. XI, deratien ofte verbanden met eenige naebuerheeren 52) ofte
daarna X. 

landen sullen moegen maecken, die eenichsins sonde moegen
strecken tot naedeel van de andere geconfedereerde provin-
cien ofte van dese jegenwoerdigen Unie ende verdrach 26),
sonder consent van d' andere 88 ) provincien 26a) 52a) 89).

XI XI. Des es overcommen dat 27 ) soe verre eenige nabuer-
IV: art. XII, fursten, heeren 27a) ofte steden sich met dese voorsz. 90)

daarna provincien begeerden te unieren ende hem 271)) in dese con-
weer XI. federatie te begeven, dat si' daertoe bij gemeen advise endeg	 J	 Jg

consent van dese provincien ontfangen sullen moegen wor-
den.

XII XII. Ende dat die voorsz. provincien gehouden sullen
IV: art. sijn sich met den anderen te conformeren in 't stuck van de

XIII, daarna munte 129) naer uuijtwijsen sulcke ordonnantien als men daer-
weer XII

op met den ijersten maecken sal, d' welcke deen sonder
d' ander nijet en sal moegen veranderen.

XIS XIII. Ende soeveel 't poinct van de religie aenghaet, sul-
IV: art. len hem die van Hollant ende Zeelant draegen naer haerl.

XIV,d	
g

aarna
weer XIII. hoetduncken ende d' andere provincien 91 ) sullen hem regu-wee

 naer inhout van de 92) religionsvrede bij den Eerts-
hertoge Mathias, gouverneur ende cappeteijn generael van
dese landen met die van sijnen rade bij advis van de Gene-
rael Staten alrede geconcipieert, soe verre die bij de provin-

In margine: cien geaccepteert wort. Indien nijet 93) sullen daerinne ge-

pro memo- 
neralick off particulierlick alsulcke ordre stellen als sij tot

p	 maer rust ende welvaert van de provincien 94 ) ende conservatierig: 
zullen mal- van een ijglick geestelick ende weerlick sijn goet ende ge-

cander	 rechticheijt dienlick vinden sullen, sonder dat hem hierinne
daerinne bi' eeni e andere rovincien eenich hinder o belet edaenrespecteren, 1	 9	 ff	

9 sijn sal moegen worden, mits dat een ieder particulier in sign
ven ende religie vrij sal moegen bliven ende dat men nijemant ter cause
defende-
ren, ten

ware
eenighe van
de vs. ge-

unieerde
provincien,

steden ofte 	
leden van
dien hen welck zij aan de generaliteijt zullen moegen remonstreren om daer-
daerinne inne verzien te worden (0.). In I doorgehaald. In II en III als noot
beswaert herhaald in de hand van den copiist en eveneens doorgehaald, in II
vonden, 't door den copiist, in III door 0.
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28) In I alles onderstreept. In II en III eveneens.

29) In I „sal men" door den schrijver van den tekst geschreven

boven doorgehaald: „sullen". Deze woorden in volgende redacties

behouden. In IV wordt bovengeschreven: alle conventualen ende.

Dit in den tekst bij V enz.

29a) „Zelven" in I door 0. bijgeschreven. Het blijft in den tekst

bij II enz.

95) In IV vervolgt de tekst: ofte ondersoucken.

96) In IV „selve" doorgehaald. Het blijft V enz. weg.

97) In IV bovengeschreven: reciprocelick (B.). Dit V enz.

in tekst.

98) In IV schrijft 0. met verwijzingsteeken in den rand: dat

diegheene, die in eenighe cloosteren, conventen ofte gheestelycke

collegien syn ofte geweest hebben ende d' selve uuyt zaecke van

religie zullen begeren te verlaten, ofte alwel verlaten hebben

uuijten incompsten van haeren conventen ofte collegien behoerlyck

alimentatie zal worden verstrekt. Dit wordt daarna doorgehaald.

99) Van hier af is in IV het geheele artikel doorgehaald, doch

in de rand staat: deze tex sal bliven als hy eerst was in Hollandt

ghestelt (B.).

100) In IV was eerst door B. nog bijgeschreven: als oock gedaen

sal worden dengeenen, die uuyt Hollant ende Zeeland in eenige

van d' andere provincien van deser Unie vertogen ende hen ont-

houdende syn. Dit is ook geschrapt, doch daar het in den tekst voor-

komt van V enz., is het mede begrepen in het herstel, waarvan

noot 107 rept.

101) In IV wordt dit een nieuw artikel, eerst XVI, later na

schrapping van art. VII, XV: Dat mede a) die noch b ) in cloosteren e)

zijn ofte d ) geestelike collegien e) ende dezelve uuyt zaecke van de

religie f) begeren te verlaten g), uuijte incompsten van conventen h)

offte collegien i ) behoorlicke alimentatie sal worden verstrect k).

130) Onderstreping in V, waar bovengeschreven: dat men (0.).

Dit niet in eindredactie gevolgd.

a) In IV bovengeschreven: degheene. Dit V enz. in tekst.

b) In IV „noch" doorgehaald. Het blijft verder weg.

c) In IV door bovenschrijving geworden: eenige (B.) cloosteren.

Het staat bij V enz. in tekst.

d) In IV doorgehaald. Het blijft verder weg.

e) In IV door B. aan den rand bijgeschreven: van deze gheu-

nieerde landen syn ofte gheweest hebben. Dit V enz. in tekst.

f) In IV door B. bovengeschreven: ofte anderen redelicke oor-

saecken. Dit V enz. in tekst.
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van de religie sal mogen achterhalen 95 ), volgende die
voorsz. Pacificatie tot Ghendt gemaeckt 28),

XIV XIV. Item ende sal men 29)130) die van de gheestelickheijt
IV: art. XV, volgende dieselve 96 ) Pacificatie laeten volgen hun goeden,
later weer die sij in eenige van dese geunieerde provincien 97 ) leg-

XIV. Bende hebben, mits 98 ) dat 99 ) indien enige geestelicke per-
sonen uuijt die provincien, die geduerende d' oerloge tusschen
die landen van Hollant ende Zeelant jegens die Spaengaer-
den stonden onder 't gebiet van denzelven 29a) Spaengaer-
den hem begeven hadden uuijt eenige cloesteren ofte colle-
gien in den dienst van die van Hollant ofte Zeelant, dat men
die bij hun conventen ofte collegien sal doen versien van
behoerlicke alimentatie ende onderhout hun leven gedue-
rende 100)

In margine:
Nota dat

die noch in
cloesteren

ofte colle-
gien zijn

ende dzelve
uuijt zaecke
van de re-
ligie bege-
ren te ver-
laten mede
uuijten in-

comsten
van den
conventen
ofte colle-
gien be-
hoerlicke
alimenta-
tatie zal
worden

verstrect
(0.).

In I met
vele door-

halingen
en verbe-
teringen.

Herhaald in
in II, III,

zonder
doorhalin-
gen en in

de hand
van den
copiist 101).
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30) I in rand in de hand van den schrijver van den tekst: om

alle alsulcke occasien te vermijden. Dit II enz. in tekst.

102) In IV wordt het onderstreepte doorgehaald en vervangen

onder aan de bladzijde door: bij den stadhouders van de provin-

cien in manieren boven in 't IX artikel verhaelt (B.), die welcke .....

Dit V enz. in tekst.

103) In IV bijgeschreven: parthien recht (B.); dit bij V enz. in

tekst.

1°4) In IV bovengeschreven: ofte vergelycken (B.); dit bij V enz.

in tekst.

1°5) In IV bovengeschreven: van der saecke (B.); dit bij V enz.

in tekst.

106) In IV wordt het onderstreepte vervangen door het boven-

geschreven: die voors. stadthouders (B.). Dit V enz. in tekst, echter

in eindredactie nog: heeren stadthouders.

1°7) In IV aan den rand door B. aangevuld: 't sy van appel,

relyff, revisie, nulliteyt ofte eenige andere querelen. Dit bij V

enz. in tekst.

1°8) IV heeft in tekst nog: steden ende leden van dien. Dit ook

V enz.

g) „Ofte(?) verlaten hebben", in IV bovengeschreven door B.,

staat bij V enz. in den tekst.

h) IV voegt aan den rand voor „conventen": „haer" toe (B.). Dit

V enz. in tekst.

i) In IV tusschen de regels bijgeschreven door B.: haer leven

lanck geduerende. Dit V enz. in tekst.

k) In IV wordt door B. nog bijgeschreven: na gelegentheyt

van die goederen; welverstaende dat die na date van desen hen in

eenige cloosteren sullen begeven ende deselfve weder verlaten

gheen alimentatie verstreckt sal worden, maer sullen tot haeren be-

hoeve na hen mogen nemen 't gunt sy daerinne sullen hebben

ghebrocht. Dit alles ook in V enz., waar echter: daerinne gebrocht

hebben. In V wordt door 0. bijgeschreven: dat oock dieghenen die

jegenwoordelyck in de conventen zyn ofte naemaels tomen zullen,

hebben zullen vryheyt ende libertijt van religie, oock van clederen

ende habyt, beheltelick dat zyl. den oversten van de conventen in

alle andere zaecken onderdanich zullen zyn. Dit in eindredactie

met toevoeging (conventen) „ofte collegien".

N.B. De grondtekst van dit artikel in IV is doorgehaald. Daar

latere redacties het gewijzigd behouden, zal de noot over het hand-

haven van het vorige artikel ook hierop van toepassing zijn

geacht.
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XVI
IV: art.

XVII, later
XVI.

In margine:
Nota dat
men voor

deze rech-
ters ofte

arbiters bij
provisie

zoude nee-
men die
stadhou-

ders van de
provincien
als hier-

voren artl.
IX is geno-
teert (0.).
Als noot

herhaald in
II, III, in

de hand
van den

copiist. Bij
IV verwijst
de noot naar
art. X en

worden de
woorden

iets anders
gekozen
(verclaert

i.p.v. geno-
noteert).

XV. Item oft gebuerden (dat Godt verhoeden moet) dat
tusschen die voors. provincien enich onverstant, twist ofte
twedracht geviele, daerinne sij luij den den anderen nijet en
conden verstaen, dat 't selve soe verre het eenige van de
provincien in 't particulier anghaet ter neder geleijt ende
beslicht sal worden bij den andere provincien ofte den ghe-
nen, die sij daertoe deputeren sullen. Ende soeverre die
saecke alle die provincien in 't generael aenghaet bij alsulcke
rechters ofte arbiters als men daertoe ten beijden sijden
noemen ofte kiesen sal, d' welcke pantien 102 ) gehouden sullen
sijn 103 ) te doen 104 ) binnen een maent ofte corter, soe verre
die noot 105) sulcx uuijteijscht, naer interpellatie ofte ver-
souck bij d' een off d' ander partie daertoe gedaen, ende wes
bij die voorsz. ander provincien ofte haerl. gedeputeerden,
off die gecosen arbiters 106 ), alsoe uuijtgesproecken wort
sal naegegaen ende achtervollicht worden, sonder dat daervan
wijder beroup ofte ander provisie van rechten 107 ), hoedanich
die sonde moegen wesen, versocht sal moegen worden.

xvii XVI. Dat die voorsz. provincien 108 ) hem wachten sul-
IV: art. len die uuijtheemsche forsten, heeren landen ofte stedenXV
X

I, later: 
eenige occasie te geven van oerloge ende sulcx 30 ) sullen dieVII.
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31) I in den rand: ende sonder gemeen consent. Dit II enz. in
tekst.

32) In I: „sal" doorgehaald. In de volgende redacties weggelaten.
33) In I tweemaal „clausule"; de eerste maal (claus.) doorge-

haald. Deze schrijffout in verdere redacties vermeden.
34) In I aan den rand: als voren (0.). Dit II, III, IV in tekst.
35) In I bovengeschreven: respectieve (0.). Dit II, III, IV in tekst.
36) In I: jegens -- herberch geschreven door 0. In II, III, IV

door den copiist. Dit slot wordt in V enz. niet aangetroffen; in IV

wordt het echter niet geschrapt.
los) In IV voegt 0. aan den rand toe: steden ende leden van dien.

Dit bij V enz. in tekst.
110)In IV door B. nog bijgeschreven: ende soe verre eymant van

hen daervan in gebreecke blyft, sullen d'andere bontgenoten die
handt holden by alle behoorlycke wegen ende middelen dat sulcx
gedaen sal worden. Dit bij V in tekst, waar 0. nog toevoegt: ende
dat alle abuysen, daerduer zulcx belet ende die justicie deur ver-
achtert zoude mogen worden, gecorrigeert ende gereformeert zullen
worden als nae rechten ende vermogens een yeder zyne privile-
gien, loffelycke ende wel hergebrachte costumen. Dit ook in eind-
redactie opgenomen.

111)In IV bovengeschreven door B.: steden ofte leden van dien.
Dit bij V enz. in tekst.

112)Bij IV aan den rand: laste ofte (0.). Dit bij V enz. in tekst.
113)In IV wordt gewijzigd in: „opstellen" en daarna door B.

bijgeschreven: noch eenige van dese bontgenoten hoger mogen be-
swaren dan hun eygen ingesetenen. Dit bij V enz. in tekst.

114)In IV bovengeschreven: het.
131)Dit artikel wordt in V enz. niet meer gevonden. Het is

vervangen door art. 24 en volgende bij V. In IV wordt van deze
verandering geen melding gemaakt.

132)Dit artikel en de volgende alleen in V en eindredactie.
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voorsz. provincien 109) gehouden weesen soewel den uuijt-
heemschen als ingeseten van de voorsz. provincien te admi-
nistreren ghoet recht ende justitie 110)

XVIII XVII. Item ende sal d' eene van de geunieerde provin-
IV: art. tien 111 ) tot 112) prejuditie van d'andere 31) gheen imposten,

XIX, later convoeijgelden, noch andere diergelijcke lasten sal 32 ) moe-XVIII
gen instellen 113).

XVIII. Dat 't 114) voorsz. contract bij eede van de pro-
vincien in 't generael ende ijder litmaet in 't particulier be-
vesticht sal worden ende voerts met alsulcke vordere clau-
sule 33 ) van verbant ende submissie als men totter vasticheijt
van desen notelick vinden sail131).

Ende hebben die voorsz. gedeputeerden angenomen dese
poincten ende articulen op 't behagen 34 ) geconcipieert
haerl. 35 ) meesters over te brengen om daerop bij heml. gede-
libereert, geresolveert ende dese articulen verandert, ver-
meerdert ofte vermindert te worden, soe sij te rade vinden
sullen, om weder bij den anderen te comen met voltomen
last om dese te moegen sluijten jegens de XVen Octobris
eerstcomende, binnen die stadt Utrecht, tsavonts in de her-
berche 36).

XIX XIX 132) Item om tegens alle opcomende zaecken ende
zwaericheyden te versien, sullen die bontgenooten gehouden
weeren op de beschryvingen van degheene, die daertoe geauc-
thoriseert zullen zyn, binnen Utrecht te compareren tot zul-
cken dage als hem angeschreven zal wesen, omme op de
voorsz. zaecken ende swaericheyden, die men in de brieven
van beschryvinge zal exprimeren, zoeverre des moegelick es
ende de saecke nyet secreet en dient gehouden te weesen, by
gemeen advys ende consent ofte by de meeste stemmen in
manieren voorsz. gedelibereert ende geresolveert te worden,
al waar 't oick eenige nyet en compareerden, in welcken ge-
valle sullen d'andere die verschynen sullen evenwel mogen
procederen tot sluytinge van 't geene zy bevynden zullen
tot het gemeen beste van deese geunieerde landen ende pro-
vincien te dyenen. Ende zal 't geene also geslooten is onder-
houden worden oick by degheene, die nijet gecompareert en
zullen wesen, te ware die zaecke zeer wichtich ware ende
eenich verstreck mochte lyden, in welcken gevalle men den-
gheenen, die nijet gecompareert en zullen zyn andermael be-
schryven zal omme te compareren op seeckere andere daege
op 't verbueren van haere stemmen voor die reyse ende wes
alsdan by dengeenen, die present zyn gesloten wordt zal
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bundich zyn ende van weerden gehouden worden nyettegen-
staende die absentie van eenige van d'andere provincien.
Beheltelick dat die nyet gelegen zal zyn te compareren haer-
luyden opinie schriftelick over zullen mogen seynden omme
daerop in 't collecteren van de stemmen zulcke regard ge-
nomen te worden als 't behoort.

XX XX. Item ten eynde voorschreven zullen alien ende
een yder van de voorschreven bontgenoten gehouden zyn
alle zaecken, die hem opcommen ende voorvallen zullen
ende daeraen zy hem zullen laten duncken 't gemeen wel ofte
qualick vaaren van deese geunieerde landen ende bontgenoo-
ten gelegen te zyn, dengeenen, die totte beschryvinge geauc-
thoriseert zullen zyn, over te schryven om by dezelve daer-
op d'andere provincien beschreven te worden in manieren
voorsz.

XXI XXI. Ende zoeverre eenige donckerheyt ofte twyf fel-
achticheyt in desen bevonden worden, dairuuyt enige questie
ofte dispute mochte verryzen, sail d'intrepretatie van dyen
staen in 't seggen van deese bontgenooten, dye daerop by
gemeen advijs ende consent ordonneren zullen zulcx zy be-
vynden sullen te behooren ende zoe verre zyluyden daerinne
nyet en connen accorderen sullen haer recours nemen tot
die stadthouders van de provincien in der formen boven
verhaelt.

XXII XXII. Insgelycx zoeverre bevonden werden van noode
te zyn d' articulen van deeser Unie, confederatie ofte verbont
in eenige poincten ofte articulen te vermeerderen ofte ver-
anderen, sal 't selve oick gedaen worden by gemeen advys
ende consent van de voorsz. bontgenoten ende anders nyet.

XXIII XXIII. Alle welcke poincten ende articulen ende een
yeder van dyen byzonder die voorschreven geunieerde pro-
vincien belooft hebben ende beloven mits desen naer te ghaen
ende te achtervolgen, doen nagaen ende achtervolgen, zonder
daer tegens te doen, doch doen noch gedoogen gedaen te
worden directelick ofte indirectelick, in eeniger wijs ofte
manieren ende zoe verre yetwes by yemanden te contrarie
gedaen ofte geattenteert worden, 't zelve verclaeren zyl. van
nu alsdan null, egeen ende van onweerde. Daeronder zy
verbynden haerluyden ende aller ingezetenen van haerl. res-
pective provincien, steden ende leden van dyen personen
ende goederen, omme dselve in gevalle van contraventie
voor 't onderhoudt van deesen met 't geene dairvan gepen-
deert gearresteert gehouden ende becommert te mogen wer-
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133) In V doorgehaald. In eindred. behouden.

134) In V onderstreept en aan den rand (met het volgende) door

0. vervangen: lantschappe van Gelre, ende graefschappe Zutphen

onderschreven ende naementlick by myn heere graeff Jan van

Nassau, stadthouder van dezelve landen voor hem zelven ende

mitten anderen gecommitheerden uuijten naeme van de gemeene

ridderschap van den voors. furstendom Gelre ende graefschappe

Zutphen, mitsgaders by de gedeputeerden van Hollant, Zeeland,

Utrecht ende Omlanden, binnen Utrecht vergadert ende geauto-

riseert als boven, uuyterlicke gearresteert ende besloten; des

hebben de gedeputeerden van den lande van Gelre ende graef-

schappe Zutphen omme vorder verclaringh van de banreheeren,

grote en cleijne steden van den voorsz. furstendomme ende graef-

schappen te doen, dach genomen tot den neghenden Februarii toe-

comende ende dat binnen der stadt Utrecht aen die gedeputeerden

van de Staten aldaer. Aldus gedaen t' Utrecht den XXIII Januarii

anno 1579 onder de handen van myn gen. heere die stadhouder

voorsz. ende den voorsz. gedeputeerden tot meerder verzeeckerhijt

hier onder gestelt.

135) Hoe de onderteekening in VI wordt weergegeven kan ik niet

vermelden, daar ik daarvan geen foto's bezit als van de andere

ontwerpen en het stuk zelf thans (zomer 1943) onbereikbaar is op-

geborgen. Haak vermeldt dat de reeks namen begint: „Van we-

ghen de Ridderschap des Furstendoms Geldre ende Graeffschaps

Zutphen Johann Graff zu Nassau Catzenelnbogen", hetgeen eerder

schijnt terug te gaan op de namen onder de „verongelukte" (en

bewaard gebleven) oorkonde dan op de onderteekening van het

tweede origineel, dat door den druk bekend is. Zekerheid is nu

echter niet te verkrijgen en evenmin kan dus worden nagegaan

wat de namen bij VI aan gewicht in de schaal kunnen leggen in

de controverse tusschen Trosée en Delfos over de waarde van het

stuk, dat de laatste in Gent ontdekte; vgl. Bijdr. voor V.G. en 0.,

VIIe R., IV (Trosée) en IX (Japikse); Archiv f. Urkundenforschung,

XIV (Delfos). Dat is echter ook een onderwerp op zich zelf.
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den, 't allen plaetschen ende by allen heeren, rechteren ende
gerechten, daer men die zal connen ofte mogen becommen
ende verthien te dyen eynde van allen exceptien, gratien,
privilegien, relevamenten ende generalick van allen an-
deren beneficien van rechten, die heurluyden eenichsints ter
contrarie van deesen zoude mogen dyenen ende byzonder
den rechten, seggende generale renunciate geen plaetse te
hebben, dair zy eerst speciale voorgegaen.

XXIV XXIV. Ende tot meerder vasticheyt sullen dije stadt-
houders van de voorschreven provincien, die nu zyn ofte
naniaels commen zullen, mitzgader allo die (magistraten
ende hooftof ficieren van yegelick provincie, stadt ofte leden
van dyen, dese Unie ende confederatie ende een yder arti-
cula van dyen in 't byzonder by eede moeten beloven naer
te zullen gaen ende onderhouden, doen naegaen ende onder-
houden.

XXV XXV. Insgelycx sullen d' selve by eede moeten beloven
te onderhouden alle schutteryen, broederschappen ende col-
legien, die in eenige steden ofte vlecken van deeser Unie zyn
ende zullen hiervan gemaeckt worden brieven in behoor-
licke forme, die by den stadthouders ende die voornoemste le-
den ende steden van den provincien, daertoe specialick by
den anderen gerequireert ende versocht zynde, bezegelt ende
by haerl. respective sceretarisen onderteeckent zullen worden.

Dese voorsz. 133 ) poincten ende articulen syn by den ge-
deputeerden van den Staten van Hollant, Zeelant, Vries-
lant ende Utrecht, binnen Utrecht vergadert zynde, gear-
resteert ende geslooten op 't welbehagen van haer respective
meesters 134), omme waeraf f te doen verclaringe, aenge-
stempt es den thienden January eerstcommende omme hem
alsdan weder te vynden in de stadt Utrecht des avonts
in der herberge om ten navolgende dagen te vergaderen ende
besoigneren. Aldus gedaen t'Utrecht opten zesten Decembris
1578 onder die handen van de voorsz. gedeputeerden, die tot
meerder verseeckerheyt hieronder gestelt. Onderschreven van
wegen die van Hollant R. Boetzeler, P. Buys, Reynier Cant.
Noch leeger van wegen ende uuyten name van den Staten van
Zeelant M. Roelsius, Nicolaes Blancx, Pieter de Richen,
Caspar van Vosbergen, Ausonius van Galama, Adriaen van
Zuylen, J. Renesse, F. de Uuyten Eng. Bartholomeus van
den Wael, Niclaes van Zulen, A. Leyden, Lubbert van Cleef, f,
noch leger van wegen die van Vrieslant B. Itshaerda ende
Douwe Sixma 135).

Bijdr. en Meded. LXIV.	 12





NASCHRIFT.

Bij het invoegen van de reproducties tusschen de afge-
drukte vellen bevind ik dat op blz. 152 in noot 62 in plaats
van : delen( ?) gelezen moet worden : sollen.

In noot 60 lees : hen (B) .
Ik maak van de geboden gelegenheid gebruik om voorts

te melden dat sinds ik mijn bijdrage voor afdrukken gaf een
brief van Paulus Buys uit 1577 door dr. N. Japikse uit het
huisarchief is te voorschijn gebracht, een brief door Buys
aan den Prins bepaald eigenhandig geschreven en onder-
teekend. De hand, waarin deze is geschreven, vertoont op
verschillende punten verwantschap met wat ik hand B.
noemde, o.a. in de staartletters, die mij een criterium gaven.
In andere opzichten wijkt het handschrift bepaald daarvan
af, doch deze verschillen komen ook naar voren bij vergelij-
king van de handteekening van Buys onder den brief met
degene die wij van hem kennen, b.v. door zijn onderteekening
van het verdrag van de Unie van Utrecht. Heeft Buys dan
op twee verschillende manieren de pen gehanteerd ? Voort-
gezet onderzoek blij ft noodig.

Wat dit ook zal blijken op te leveren, de brief heeft mij
reeds geleerd dat het herhaaldelijk genoemde : „(blyvende
d'voorsz. Pacificatie van Gendt in waarde)" bepaald door
Buys is neergeschreven (zie blz. 134 v. en de reproductie
tusschen blz. 136 en 137). Ik zie daarin een zekere bevestiging
van mijn theorie, in zooverre het geciteerde op een ander
oogenblik uit de pen (naar nu blijkt : uit Buys' pen) moet
zijn gevloeid dan hetgeen ik overigens aan B. wil toeschrijven.
En dat is juist wat ik op blz. 136 veronderstel.

v. W.
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