
Maandblad Oud-Utrecht 1986 ouderd, maar met name het overvloedig gebruik van Noten:archiefbronnen en de citaten daaruit maakt raadple- 1)   Huizinga, Verzamelde werken, VI, 550. 2)   In een ongepubliceerde brief, gedateerd Leiden 25 oct.1872 in de Papieren Muller, inv. nr. 1 (G.A. Utrecht). 3)   Kernkamp, Levensbericht van S. Muller Fz., Jaarboek derKon. Akademie van Wet. te Amsterdam (1924), 1-62. ging ervan nog altijd zinvol. P. W. Sijnke,gemeente-archivaris Lange Noordstraat 14331 CB Middelburg van Middelburg 4) Muller, Noordsche Compagnie, 88. DE GRAAF VAN MEGEN: EEN REGERINGSGETROUWE EDELMANEN ZIJN ROL IN UTRECHT (1567) Even ten zuiden van de Maas, ten noorden van Oss,ligt het plaatsje Megen; het ligt buiten het drukke ver-keer en trekt niet veel toeristen. De meeste Nederlan-ders, die wel verre landen bezoeken, zullen van Me-gen wel nauwelijks gehoord hebben. En toch was ereen tijd, dat de naam Megen in onze lage landen

goedbekend was, ook in Utrecht, maar die tijd ligt nu alruim vier eeuwen achter ons. Als we thans echter inhet plaatsje Megen komen, worden'we toch nog aandie oude tijd herinnerd. In het centrum van de plaats Megen bevindt zich hetGraaf de Brimeuplein; op het naambordje van dit pleinstaat onder de naam van het plein: Graaf van Megen1 524-1 572. Het is deze graaf, die in 1 567 in de stadUtrecht een belangrijke rol heeft gespeeld. De Latijn-se tekst op het standbeeld, dat op het Graaf de Bri-meuplein staat, geeft aan welke belangrijke positiedeze graaf van Megen in onze geschiedenis heeft be-kleed: Stadhouder van Gelderland, Groningen,-Fries-land en Overijsel, ridder van het Gulden Vlies enz. Wiewas deze ,,lllustrissimus Comes (Graaf) Carolus deBrimeu&quot;, zoals hij op zijn standbeeld wordt ge-noemd? Hoe kwam deze Zuidnederlandse edelmanhier in Megen? Waarom stond hij, voor wie Frans J.R. Donkers P. Hz. in 1 852 dit standbeeld heeft opge-richt, in zo'n

aanzien, dat de regering hem zoveelstadhouderschappen heeft toevertrouwd?De plaats Megen en naaste omgeving waren in demiddeleeuwen een zelfstandig graafschap; in 1469verkocht een zekere Jan Dickbier dit graafschap aande Zuidnederlandse edelman Guy de Brimeu, Heervan Humbercourt. Deze edelman stond in hoog aan-zien bij Karel de Stoute; toen deze Bourgondische her-tog in 1477 bij Nancy sneuvelde en Gent in opstandkwam tegen het Bourgondische gezag, werd Guy deBrimeu, als trouwe aanhanger van de Bourgondischehertogen, door de Gentenaren gevangen genomen enterechtgesteld. Als graaf van Megen werd hij toen op-gevolgd door zijn oudste zoon Adriaan; toen deze in1515 stierf zonder wettige nakomelingen werd zijnbroer Eustache graaf van Megen en na diens dood in1 547 werd deze graaf opgevolgd door zijn zoon, debovengenoemde Charles de Brimeu. Karel V verenigde alle zeventien Nederlanden onderzijn bestuur en toen hij in 1 555

afstand deed van deregering, volgde zijn zoon Filips II hem op. Deze on-derscheidde de voorname Nederlandse edelen en zowerd Charles de Brimeu in 1 556 benoemd tot riddervan het Gulden Vlies en in 1 560 werd hem het stad-houderschap over Gelderland toevertrouwd. De Ligue Toen Filips II in 1 559 voor goed de Nederlanden ver-liet en zich in Vlissingen inscheepte voor zijn reis naarSpanje, had hij het bestuur over de Nederlanden toe-vertrouwd aan zijn halfzuster Margaretha van Parma.Haar voornaamste raadsman was Granvelle, die in1559 als aartsbisschop van Mechelen ook nog hethoofd werd van de Nederlandse kerk. De voornameedelen ergerden zich aan de overwegende invloed,die deze hoge geestelijke uitoefende; in mei 1 562 slo-ten Oranje, Egmond, Hoorne, Aremberg en Megeneen bond, de Ligue, die Granvelle wilde wegwerken,een eind wilde maken aan de strenge geloofsver-volging en die bovendien aandrong op het bijeenroe-pen van de

Staten-Generaal. Filips II gaf in zoverretoe, dat hij in 1 564 Granvelle uit de Nederlanden te-rugriep. Van matiging van de strenge geloofsvervol-ging was echter geen sprake en van het bijeenroepenvan de Staten-Generaal wilde de koning ook niets we-ten. Tegen het eind van 1 565 sloten ook de lagere edelenzoals Lodewijk van Nassau en Hendrik van Brederodezich aaneen in een bond, het Compromis; zij dachtener al over, om over te gaan tot gewapend verzet.Ook de leden van de Ligue wilden zich nu beradenover de-te nemen maatregelen; de prins van Oranje enanderen kwamen in maart 1566 te Hoogstraten bij-een. Bij deze samenkomst waren o.a. ook aanwezigGeorge van Holl, en andere Duitse krijgsoversten, zo-dat hier ook wel over gewapend verzet gesproken zalzijn. Megen wilde echter van geen gewapend verzetweten en hij onttrok zich nu aan de Ligue; zijn rol werdminder fraai, toen hij geregeld aan Margaretha gingoverbrieven, wat hij van de andere edelen te

wetenkwam. Bij haar kwam hij dan ook als een gezagsge- 71








